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       9/2020                                                                              ΘΕΜΑ                                                  

                                                                                    Διαμαρτυρία-καταγγελία κατοίκων για την 
         εγκατάσταση ποιμνιοστασίου εντός ζώνης.

Στην Σουρωτή, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την
18η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30, το  Συμβούλιο της
Κοινότητας Σουρωτής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:152338/12-5-2020
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε  Σύμβουλο Κοινότητας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89  του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της  Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
  
  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                                
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   ΚΑΝΕΙΣ
4. ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
5. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
  Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ως ακροατές και πολίτες ενδιαφερόμενοι ως προς τα υπό
συζήτηση  θέματα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου,
την  αρ.πρωτ:15108/11-5-2020   Διαμαρτυρία-καταγγελία  κατοίκων  Σουρωτής,  το  αρ.πρωτ.:
15119/12-5-2020  έγγραφο  του  Α.Τ.  Θέρμης,  το  αρ.πρωτ.:  15491/14-5-2020  έγγραφο  του
Τμήματος Φυτ.& Ζωϊκ. Παραγωγής της Π.Κ.Μ.,καθώς και την γραπτή εισήγηση του:«Η αρμόδια
Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Αλιείας  της  Π.Κ.Μ,  εξέδωσε  τη  με  αριθμό
πρωτοκόλλου  566981(19304)111-09-19  άδεια  προ  έγκρισης  εγκατάστασης  κτηνοτροφικής
μονάδας  200  αιγοπροβάτων,  στο  αγροτεμάχιο  με  αριθμό  253,  έκτασης  περίπου  2500
τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα νόμιμα όρια τον οικισμού
μας (περίπου 200 μέτρα), στο όνομα DZHΟRDZΗU- ΕLΕΝΑ του GΕΟRGIEVA.
Το αγροτεμάχιο  βρίσκεται  όμορα και  πολύ πλησίον των κατοικιών  των δημοτών μας,  όπως
φαίνεται  στον παρακάτω πίνακα  πού  απεικονίζει  τις  αποστάσεις  των  κατοικιών  από
το  αγροτεμάχιο 253:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΡΙΟΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 253 

ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΦΙΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 264 20

ΠΕΧΛΗΒΑΝΙΔΗΣ 245 125

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ 252 5

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 257 55



ΤΖΙΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 261 125

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 259 90

ΠΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 264 20

ΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 258 60

ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 263 όμορο

ΧΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 240 270

Είναι  προφανές  ότι  η  εγκατάσταση  και  λειτουργία  μιας  τέτοιας  μονάδας  στη  συγκεκριμένη
θέση, θα ήταν καταστροφική για την υγιεινή και την ασφάλεια των οικογενειών των μόνιμων
κατοίκων  της  περιοχής,  επιβλαβής  για  το  φυσικό  περιβάλλον  και  εν  γένει  ανασταλτικός
παράγοντας  για  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  της  περιοχής  μέσω  της  αξιοποίησης  της  γης  με
επενδύσεις διαφορετικής  χρήσης  της  κτηνοτροφίας.  Είναι  αδιανόητο  να  αναπτύσσεται
Κτηνοτροφική  Μονάδα δίπλα  σε  οικισμούς  μεγάλης  οικιστικής  ανάπτυξης  και  ανάμεσα  σε
πυκνή  συστοιχία  μονοκατοικιών,  παραβιάζοντας  κυρίως  τους  βασικούς κανόνες  της
υγειονομικής τάξης συνοικισμού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει:
1. Να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην αποτροπή αυτής της εξέλιξης για όλους

τους  παραπάνω λόγους.
2. Να προωθήσει άμεσα την παρούσα απόφαση στο Δήμαρχο Θέρμης, ώστε να πάρει θέση το 

Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Την υποστολή της παρούσας απόφασης σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και τους πολιτικούς

Προϊστάμενους αυτών για τις δικές τούς ενέργειες.
4. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής Ασλάνης Θωμάς προτείνει,, επειδή δεν είμαστε

αντίθετοι για οποιαδήποτε πρωτοβουλία αγροτικής φύσης, να αποτανθεί η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας στο Δήμο Θέρμης, ώστε να υποδειχθεί άμεσα χώρος για να εγκατασταθεί η μονάδα
σε σημείο που δε θα προκαλεί προβλήματα υγιεινής και καλής διαβίωσης. Εξυπακούεται ότι ο
χώρος αυτός θα βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τους οικισμούς της κοινότητας. Η πρόταση
αυτή αφορά  και για οποιεσδήποτε  παρόμοιας φύσης  περιπτώσεις παρουσιαστούν στο μέλλον ».

Και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συμβούλιο  ύστερα  από  διαλογική
συζήτηση αφού  άκουσε την εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.  Να  συμβάλλει  με  όλες  του  τις  δυνάμεις  στην  αποτροπή  εγκατάστασης  και
λειτουργίας  της μονάδας στη συγκεκριμένη  θέση για όλους τους  παραπάνω λόγους.
Β. Να προωθήσει άμεσα την παρούσα απόφαση στο Δήμαρχο Θέρμης, ώστε να πάρει θέση
το Δημοτικό Συμβούλιο.
Γ. Την υποστολή της παρούσας απόφασης σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και τους πολιτικούς

Προϊστάμενους αυτών για τις δικές τους ενέργειες.
Δ. Ως προς την τέταρτη(4.) πρόταση της εισήγησης του Προέδρου,  συμφώνησαν ομόφωνα οι σύμβουλοι 

κ.κ. Μπαλτατζής Νικόλαος και Τζιώλας Αναστάσιος , ενώ οι σύμβουλοι κ. Μπεζδεμιώτης  
Χαρίλαος εξέφρασε την επιφύλαξη του ως προς την υπόδειξη κοινόχρηστου χώρου από τον Δήμο 
Θέρμης και για μελλοντικές περιπτώσεις, και η σύμβουλος κα Ευθυμιάδου Μαρία ζήτησε σε   
περίπτωση που ο Δήμος Θέρμης υποδείξει κοινόχρηστο χώρο, να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Σουρωτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2020

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Σ.Κ.

                                                         
                                                            ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ








