
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  21-04-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ. 39/2015 

Αριθ. πρωτ.  4229 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: Περί λήψης απόφασης και εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

για απαγόρευση βοσκής στο δάσος Τοπικών Κοινοτήτων Κισσού & 

Αγίου ∆ηµητρίου, σε εφαρµογή του άρθρου 113 παρ. 2 Ν∆ 86/69 «Περί 

∆ασικού Κώδικα», σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1094/43018/16-03-

2015 έγγραφο του ∆ασαρχείου Βόλου. 

 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21
η 

 Απριλίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 

2876/17-04-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  έξι (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                             1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                            

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                           

3.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

5.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                                                       

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της 

απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 1ο  θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  
     Προτείνω την απαγόρευση της βοσκής, σε εφαρµογή του άρθρου 113 παρ. 2 Ν.∆. 

86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα», για δέκα (10) έτη στα τµήµατα του δάσους των 

Τοπικών Κοινοτήτων Κισσού & Αγίου ∆ηµητρίου, ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, τα οποία θα υλοτοµηθούν την επόµενη πενταετία 
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σύµφωνα µε την προς έγκριση διαχειριστική µελέτη περιόδου 2015-2019,την έκθεση 

επαλήθευσης αυτής και  σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1094/43018/16-03-2015 

έγγραφο του ∆ασαρχείου Βόλου.                                     

         Η Οικονοµική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ανταλλαγή θέσεων και απόψεων 

αφού έλαβε υπόψη της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την πρόταση  του προέδρου σχετικά µε την απαγόρευση της βοσκής, σε 

εφαρµογή του άρθρου 113 παρ. 2 Ν.∆. 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα», για δέκα (10) 

έτη στα τµήµατα του δάσους των Τοπικών Κοινοτήτων Κισσού & Αγίου ∆ηµητρίου, 

∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, τα οποία θα 

υλοτοµηθούν την επόµενη πενταετία σύµφωνα µε την προς έγκριση διαχειριστική 

µελέτη περιόδου 2015-2019,την έκθεση επαλήθευσης αυτής και  σύµφωνα µε το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 1094/43018/16-03-2015 έγγραφο του ∆ασαρχείου Βόλου.                                

Β. Εισηγείται την λήψη σχετικής απόφασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ζαγοράς Μουρεσίου.    

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 39/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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