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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/2018 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης
Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση των βοσκοτόπων εντός των ορίων της Κοινότητας
Δολίχης
Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο
της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ.
4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).
Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών
βρέθηκαν παρόντα δύο (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο
Τσακνάκη.
Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2 ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα
εξής:
Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινόμενο κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν είναι δημότες-κάτοικοι
της Κοινότητας Δολίχης, να βόσκουν τα ζώα τους σε εκτάσεις που ανήκουν στην κτηματική
περιφέρεια της Δολίχης. Αποτέλεσμα είναι οι κτηνοτρόφοι της Δολίχης να ζημιώνονται, κατά
ομολογία τους, καθώς ο διαθέσιμος βοσκότοπος συρρικνώνεται δραματικά εις βάρος τους. Επειδή η
προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας (αρ.82, παρ. η, ν.
3852/2010), αλλά και η προάσπιση των συμφερόντων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
δημοτών της κοινότητας αποτελεί υποχρέωσή μας, προτείνω να εισηγηθούμε προς το Δήμο και
προς κάθε αρμόδιο Φορέα, να μην επιτρέπεται η χρήση του βοσκοτόπου της κοινότητας της
Δολίχης από μη δημότες – κατοίκους της Δολίχης χωρίς τη θετική μας γνωμοδότηση, καθώς και την
τελική έγκριση από τον αρμόδιο Φορέα, ώστε αφενός να μην ζημιώνονται οι δημότες της Δολίχης και
αφετέρου να γίνεται ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων προστατεύοντας το περιβάλλον.
Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Βασίλειος συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τοπικού
Συμβουλίου.
Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Παναγιώτης συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τοπικού
Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης
ΟΜΟΦΩΝΑ
εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και προς κάθε αρμόδιο Φορέα, την απαγόρευση
χρήσης του βοσκοτόπου της κοινότητας της Δολίχης από κτηνοτρόφους, μη κατοίκους και δημότες
Δολίχης, χωρίς τη θετική γνωμοδότηση του Τοπ. Συμβουλίου και την τελική έγκριση από τον
αρμόδιο Φορέα, προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα των δημοτών της Δολίχης και να
γίνεται ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων προστατεύοντας το περιβάλλον.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης, Αρ. απόφασης 29/2018

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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