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ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΑΠΟ 17-10-2019  

8ες ΤΛΔΓΡΗΑΔΧ ΣΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΦΤΥΗΘΟΤ 

Σην Χπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηεο Θνηλόηεηαο Χπρηθνύ (Σηξ. Θαιιάξε 

αξ.13), ζήκεξα ηελ 17ελ ηνπ κελόο Οθτφβρίοσ έηνπο 2019,  εκέξα  Πέκπηε  θαη 

ώξα 18:00’ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 14914/11-10-2019 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Λ. 3852/2010 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 89 ηνπ Λ. 4555/2018 ζε όια ηα κέιε, ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ην Θνηλνηηθό Σπκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ 

ζεκάησλ Ζ.Γ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε απαξηία δηόηη επί ζπλόινπ επηά (7) 

ζπκβνύισλ παξόληεο ήηαλ έμη (6) θαη απνύζα κία (1) ήηνη ε θ. Ιάβδα Διέλε θαη ε 

Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Γεώξγηνο Κνύηζηνο. 

15Ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ. 

 

Ιήυε απόυασες γηα πραγκατοποίεσε δράσες γηα τα αδέσποτα δώα θαη 

προβοιή τοσ έργοσ τες ΕΧΦΗΦΤ.  

σγθρότεσε Οκάδας Προστασίας Αδέσποτφλ Εώφλ. 

 

Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Πξόεδξνο είπε: 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ λ. 3852/2010 & άξζξν 84 ηνπ λ. 4555/2018 

παξάγξαθνο 1. εδάθην  ηγ) αξκνδηόηεηα ηεο Θνηλόηεηαο είλαη ε πξνώζεζε ηνπ 

 



εζεινληηζκνύ θαη ε ζπλεξγαζία κε νκάδεο εζεινληώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθώλ ηεο θνηλόηεηαο αιιά θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 εδάθην ε, ε 

πεξηζπιινγή θαη ε ελ γέλεη κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δώα. Σην πιαίζην απηό 

εηζεγνύκαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ  γηα ηα αδέζπνηα δώα θαη  ηελ πξνώζεζε 

ηεο ΕΨΦΗΧΥ Φηινδσηθήο Χπρηθνύ. Γηα ην ζθνπό απηό εηζεγνύκαη θαη ηε δεκηνπξγία 

νκάδαο πξνζηαζίαο ησλ αδέζπνησλ δώσλ. 

 

Παξαθαιώ ηα κέιε ηνπ Θνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Σο σκβούιηο τες Θοηλότετας Φστηθού, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79, 83, 88, 89 ηνπ Λ. 3852/2010,  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89, 84 ηνπ Λ.4555/2018, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε πξαγκαηνπνίεζε δξάζεο θαη ζπγθξνηείηαη νκάδα κε 

επηθεθαιήο ηελ Σύκβνπιν θ. Βεξξνηνπνύινπ Θαιιηξόε – Βαξβάξα. 

 

                           Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 22/2019 

Αφοφ ςυντάχθηκε και αναγνώςθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ωσ κατωτέρω: 

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΚΔΙΖ 

 Καιάκε Καξία – Αιεμάλδξα 

 Γξπιιάθε Καξία 

 Βεξξνηνπνύινπ Θαιιηξόε - Βαξβάξα 

Φαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε) Θενδσξίδνπ Θενδνζία 
 Θαξηώηεο Αιέμαλδξνο 
  

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ  

Από ην πξαθηηθό ηεο  8εο Σπλεδξηάζεσο ηνπ  

Συμβουλίου τησ Κοινότητασ Ψυχικοφ ηελ  

17ελ- 10- 2019  

Χπρηθό, 22-10-2019  

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ  

  

  

  

Φαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε)  

 


