
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 31/07-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 468/2016      ΘΕΜΑ :  «Ορισµός εκπροσώπων του 

∆ήµου στην τριµελή επιτροπή 

εκτίµησης της εν ζωή αξίας των ζώων 

που θα θανατωθούν ή θα σφαγούν για 

την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου 

της χώρας από λοιµώδη και 
µεταδοτικά νοσήµατα για το έτος 

2017» 

 

. Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η ∆εκεµβρίου 2016 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 42082/02-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 28 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος ∆.Σ.) 1.  Αποστόλου Στυλιανός 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 

3.  Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  3. Κεφαλάς Ανέστης 

4. Αναγνώστου Πασχάλης   4. Τσολάκης Απόστολος 

5.  Αγοραστούδη Ευγενία 5. Χρυσοστοµίδου- Σαµαρά Όλγα 

6. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

7. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8.  Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   

10. Γκιζάρης Στέργιος (αποχώρησε µετά από τη 
συζήτηση του  10ου θέµατος) 

  

11.  Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13.  Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος    

16 Κουγιουµτζίδης Σταύρος    

17 Λιάντας ∆ηµήτριος    

18 Λαγός  Νικόλαος   

19 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20 Μουστάκας Βασίλειος   

21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22 Πονερίδης Παναγιώτης    

23 Πράτανος Απόστολος   

24 Σαµαράς Σωκράτης   

25 Σαραφιανός Χρήστος   
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26 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

27 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28  Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 9ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 133/1982 σχετικά µε την “επιβολή υγειονοµικών µέτρων για την 
προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα” και σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 3196/1955 και του από 2-7-1941 Κανονιστικού 
∆ιατάγµατος, στους ιδιοκτήτες ζώων που πρόκειται να θανατωθούν ή να σφαχθούν (για την 
πρόληψη ή καταστολή µεταδοτικού νοσήµατος), καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία 
προσδιορίζεται από Επιτροπή που συγκροτεί ο Αντιπεριφερειάρχης και στην οποία 
συµµετέχει και εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ αριθµ. 16955/409 από 14-
02-2016 απόφαση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
µε την οποία συγκροτήθηκε η τριµερής επιτροπή εκτίµησης της εν ζωή αξίας των ζώων που 
θα θανατωθούν ή θα σφαγούν για την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας από  
λοιµώδη και µεταδοτικά νοσήµατα αποτελούµενη από : 
1. τον Κτηνίατρο, προϊστάµενο του Κτηνιατρικού Κέντρου ή Αγροτικού Κτηνιατρείου και τον 
αναπληρωτή του 
2. τον Γεωπόνο του τοπικού Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας και τον αναπληρωτή του  
3. τον Εκπρόσωπο της Τοπικής ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Αρχής ή του Γεωργικού – 
Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού και τον αναπληρωτή του. 
 
Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου το υπ αριθµ. 492471/13503/30-11-
2016 έγγραφο του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε το οποίο 
ζητείται ο ορισµός εκπροσώπων των ∆ήµων µε τους αναπληρωτές τους που θα 
συµµετάσχουν στην ανωτέρω επιτροπή.  
 
Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ήµαρχος πρότεινε ως τακτικό εκπρόσωπο του ∆ήµου τον ∆.Σ. 
Γκιζάρη Στέργιο.  
Από τη µειοψηφία προτάθηκε ως αναπληρώτρια η  ∆.Σ. Αγοραστούδη Ευγενία 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου, το υπ αριθµ. 492471/13503/30-11-2016 έγγραφο και την υπ αριθµ. 
16955/409 από 14-02-2016 απόφαση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 133/1982, Ν. 3196/1955 καθώς 
και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και Ν. 3852/2010   

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα  

 
 
Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου στην Επιτροπή εκτίµησης της εν ζωή αξίας των ζώων που θα 
θανατωθούν ή θα σφαγούν για την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας από λοιµώδη 
και µεταδοτικά νοσήµατα, για το έτος 2017, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Γκιζάρη Στέργιο µε 
αναπληρωτριά  του την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Αγοραστούδη Ευγενία.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 468 /2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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