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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 

 

Από ηο Πραθηηθό ηες 12ες ζσλεδρίαζες ηοσ Σοπηθού σκβοσιίοσ ηες Γεκοηηθής 

Κοηλόηεηας Γροζηάς. 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Λήςε  κέηξσλ  γηα  ηα  αδέζπνηα  δώα  ζηε  Δεκνηηθή  

Κνηλόηεηα   Δξνζηάο. 

 
   Σηε Δξνζηά ζήκεξα, 30 Ματνπ 2011 θαη ώξα 09.00, ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα 

ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δξνζηάο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Τνπηθό Σπκβνύιην, 

ύζηεξα από ηελ 14473/25-05-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε 

λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηα άξζξν 88 παξ. 2 θαη 86 ηνπ 

Ν.3852/10. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε 

ζύλνιν πέληε (5) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα πέληε (5) κέιε ήηνη: 

 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ηωαλλίδες Υαράιακπος               

2.Μήια Λακπρηλή                           

3.Σετιηθίδες Μηταήι 

4.Κωλζηαληίλοσ Παλαγηώηες-Βίθηωρ 

5.Καρθούιες Νηθόιαος 

 

  Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα   Σετληή   Μαξία 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα 

εμήο: 

   

Σύκθσλα κε ην άξζξν 83   παξ. 2 αξ.ζ ηνπ  Ν.3852/2010,  θαηά  ην νπνίν 

ην Σπκβνύιην  ηεο  Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο  εθθξάδεη  γλώκεο  ζρεηηθά  κε 

ηελ πεξηζπιινγή  θαη  ηελ  ελ  γέλεη  κέξηκλα  γηα ηα αδέζπνηα δώα, 

αλαθέξεη  ηα  εμήο: 

Δεδνκέλνπ  όηη  ε  Δεκνηηθή  Κνηλόηεηα  ηεο  Δξνζηάο αληηκεησπίδεη 

έληνλν  ην  πξόβιεκα ησλ  αδέζπνησλ  δώσλ,  ηα  νπνία πξέπεη λα  ηύρνπλ 

θξνληίδαο  θαη  ειέγρνπ,  πξνθεηκέλνπ  λα  δηαζθαιηζηνύλ  ε  αζθάιεηα  

θαη  πγεία  ησλ  πνιηηώλ,  αιιά  θαη  ζηα  πιαίζηα  κηαο  επλνκνύκελεο  

πνιηηείαο  λα  ηύρνπλ  πξνζηαζίαο θαη  αξκνληθήο  ζπλύπαξμεο  κε  ηνπο  

πνιίηεο,πξνηείλεηαη: α] ε  ζύζηαζε  εηδηθήο  Δεκνηηθήο  Υπεξεζίαο  ή  

Δεκνηηθνύ Γξαθείνπ γηα  ηα  αδέζπνηα δώα,  β] ν  νξηζκόο  ππεύζπλνπ  

Σπκβνύινπ  ζε  θάζε  Δεκνηηθή Κνηλόηεηα  γηα  ηα  αδέζπνηα  δώα  ηεο  

πεξηνρήο  ηνπ,  γ] ε  θαηαγξαθή  ησλ  θηινδσηθώλ  ζπιιόγσλ  αλά  



Δεκνηηθή  Κνηλόηεηα, δ]ε ζύλαςε ζύκβαζεο  ή  ζπκβάζεσλ  κε  θηελίαηξν  

γηα  ηελ  ζηείξσζε, πεξίζαιςε, εκβνιηαζκό  θαη  όηη  άιιν ρξεηαζηεί  

γηα  ηα  αδέζπνηα  θαη  ε] ε δηνξγάλσζε  νκηιηώλ  θαη δξάζεσλ  από  

θηινδσηθνύο  θνξείο  ζηνπο πνιίηεο, ζηνπο  καζεηέο θ.ι.π., κε  ζηόρν  

ηελ  επαηζζεηνπνίεζε  ησλ  πνιηηώλ  θαη  ησλ  ηδηνθηεηώλ  θαηνηθηδίσλ  

δώσλ. 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

1]Δγθρίλεη  ηελ   σποβοιή ηωλ προηάζεωλ, όπως  ασηές αλαθέροληαη  ζηελ  

εηζήγεζε  ηοσ  Προέδροσ,  προθεηκέλοσ  λα  ιεθζούλ  άκεζα  κέηρα  γηα  ηα  

αδέζποηα   δώα  ζηε  Γεκοηηθή  Κοηλόηεηα  Γροζηάς. 

2] Προηείλεηαη  ε   αληηπρόεδρος  ηες  Γεκοηηθής  Κοηλόηεηας  Γροζηάς θ.  

Μήια  Λακπρηλή  κε  αλαπιερωκαηηθό  ηολ  ύκβοσιο  θ.  Κωλ/λοσ  Παλαγηώηε 

–Βίθηωρ  ως  σπεύζσλοη   ηες  Γεκοηηθής  Κοηλόηεηας  Γροζηάς  γηα  ηα  

αδέζποηα  δώα. 

Δπίζες  ε θ.  Μήια  προηείλεη  θαη  κέιε  ηοσ  Γεκοηηθού  σκβοσιίοσ  ποσ  

δραζηερηοποηούληαη   ζηο  τώρο  ηοσ  θηιοδωηζκού [ όπως  ε  θ.  οθία  

Καηζίγηαλλε  ε  οποία  προέρτεηαη  από   ηο  Γήκο  Γροζηάς]  λα  

ζσκκεηέτοσλ   ελεργά   ζηο  έργο  ασηό 

 

 

 

   Ζ Απόθαζε ασηή πήρε ηολ αρηζκό 29/11 θαη σπογράθεηαη από όια ηα κέιε 

ηοσ Σοπηθού σκβοσιίοσ ποσ ζσκκεηείταλ ζηε σλεδρίαζε. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΣΔΥΛΗΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

                                  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ-ΒΗΚΣΧΡ  

                                  ΚΑΡΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

        Αθρηβές Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σοπηθού σκβοσιίοσ 

 

 

 

      Ηωαλλίδες Υαράιακπος  

 

 

 

 


