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Αριθ. Απόφασης: 2/2018
Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για τον χρόνο και τον χώρο διεξαγωγής ενημερωτικής – ψυχαγωγικής –
εκπαιδευτικής εκδήλωσης με θέμα τα αδέσποτα και παραγωγικά ζώα του Δήμου
Ηράκλειας.

Σήμερα την 05η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Προέδρου, ύστερα από την με
αρ. 02/31-01-2018 πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
5 μελών παρόντα ήταν 3 :
Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

1 Ευαγγελία

Ναλμπάντη

Πρόεδρος

1 Κωνσταντίνος Δόστογλου – Μέλος

2 Καλαϊτζή

Γιαννούλα

Μέλος

2 Μουρλίδης Γεώργιος – Μέλος

3 Σταμπουλή

Ευαγγελία

Μέλος

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τουτουντζή Φωτεινή για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος
έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου, την υπ΄ αρ 864/24-01-2018 εισήγηση του τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:
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«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των:


παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της
δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους
χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων.



τις παρ.1 έως 2 του άρθρου 39 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')



το γενικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια με την επανεμφάνιση
της λύσσας στην Ελλάδα αλλά και το έντονο πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τα αδέσποτα ζώα



η αναγκαιότητα της προώθησης και ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα παραγωγικά ζώα
της περιοχής και των παραγόμενων προϊόντων.

Εισηγούμαστε :
1. Τη διεξαγωγή ενημερωτικής – ψυχαγωγικής – εκπαιδευτικής
εκδήλωσης
αδέσποτα και παραγωγικά ζώα του Δήμου Ηράκλειας στις 26/05/2018
2. Τη τέλεση της εκδήλωσης θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Ηράκλειας».

με θέμα τα

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη
του την υπ΄ αρ. 864/24-01-2018 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου
Ηράκλειας, τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Τη διεξαγωγή ενημερωτικής – ψυχαγωγικής – εκπαιδευτικής εκδήλωσης με θέμα τα αδέσποτα
και παραγωγικά ζώα του Δήμου Ηράκλειας στις 26/05/2018.
2. Την τέλεση της εκδήλωσης θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Ηράκλειας.
3. Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Δήμο Ηράκλειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Υπογραφή 1

Υπογραφές 2
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 05/02/2018
Η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας

Ναλμπάντη Ευαγγελία
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