
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.7
ε
/27-5-2011 

Σπλεδξίαζεο ηνπ  Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο   12/2011                      Π ε ξ ί ι ε ψ ε 

 

ΘΕΜΑ : «Πξνηάζεηο δξάζεωλ γηα ηα αδέζπνηα». 

 Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 27
ε
 ηνπ κήλα Μαίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00κκ ήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ην Σνπηθό πκβνύιην Κξπνλεξίνπ κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. 

πξση.13608/23-5-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο , πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ 

από ηνπο πκβνύινπο , ζύκθσλα κε ηα άξζξα 83,88 θαη 95 ηνπ Ν.3852/2010 θαη Ν.3463/2006 παξ.4. Καη αθνύ 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 4 δειαδή: 

 

Π α ξ ό λ η ε ο:                                                                     Α π ό λ η ε ο: 

1.-Ληλάξδνο Μηραήι                                                            1.-Χξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                               

3.-Χηώηεο Γεκήηξηνο 

4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο   

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 3
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γηνλύζνπ κε ην ππ΄αξηζ. 213/12-5-2011 

έγγξαθό ηνπο καο γλσζηνπνηνύλ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα θάλνπλ σο ηνπηθά ζπκβνύιηα γηα ηα αδέζπνηα 

δώα θαη έρνπλ σο εμήο: 

1.-ύζηαζε δεκνηηθήο ππεξεζίαο ή γξαθείνπ 

2.-Οξηζκόο ππεύζπλνπ ζπκβνύινπ από ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

3.-Καηαγξαθή θηινδσηθώλ ζπιιόγσλ αλά Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

4.-ύκβαζε ή ζπκβάζεηο κε θηελίαηξν γηα ηε ζηείξσζε , πεξίζαιςε, εκβνιηαζκό θαη όηη άιιν 

ρξεηάδεηαη. 

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,                                    

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η     Ο κ ό θ ω λ α 

πκθσλεί θαη ζπληάζζεηαη κε όιεο ηηο πξνηάζεηο σο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη νξίδεη ππεύζπλν ύκβνπιν ζύκθσλα κε ην 2.- δήηεκα γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Κξπνλεξίνπ ηνλ θ. Βεξβέξε Νηθόιαν  θαη θαηά ηα ινηπά ζα ζπλεξγαζηεί κε θάζε αξκόδην θνξέα 

ηνπ Γήκνπ  γηα ην ζέκα ζην εμήο. 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 12/2011. 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΗ 

                                                                           

                                                                                         1.- Βεξβέξεο Νηθόιανο 

                                                                               

                                                                                         2.- Χηώηεο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         

                                                                                         3.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

 


