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ΘΕΜΑ: Πρακτικό Πενταμελούς Επιτροπής
Σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2018 συνήλθε η πενταμελής επιτροπή του Δήμου Νέας
Σμύρνης.
Παρόντες ήταν Κρικρής Γιώργος, Χρήστου Βίκυ, Βενετσάνου Όλγα, Λινού Μαρία.
Κωνσταντινίδου Ροδούλα.
1ο Θέμα.: Συγκρότηση νέας πενταμελούς και αντικατάσταση μελών που
αποχωρούν.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνουν ως μέλη οι παραπάνω αναφερόμενοι και να
προστεθούν Ανθή Καπάτσου ως τακτικό μέλος και Κωνσταντινίδου Ροδούλα ως
αναπληρωματική της σε αντικατάσταση των Βασιλείου και Τσακίρη που αποχωρούν
από την πενταμελή επιτροπή επίσης ορίζεται ο Μπάτσας Στέφανος ως αναπληρωτής
κτηνίατρος και τέλος η Μαρία Αναγνωστοπούλου αναπληρωματική του Κρικρή
Γιώργου. Σε σχέση με τον εκπαιδευτή αποφασίστηκε να ερωτηθεί ο Δανιάς
Κωνσταντίνος μέλος της πενταμελούς εαν επιθυμεί να συνεχίσει να είναι μέλος.Ο
κύριος Τούσης προτάθηκε ως αναπληρωματικός εκπαιδευτής.
Ο αντιδήμαρχος ενημερώνει ότι από 24 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έχουν γίνει
περισσότερες από 32 στειρώσεις και έχουν προγραμματιστεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου
άλλες 18.
2ο Θέμα: Αποχώρηση από ΠΕΣΥΔΑΠ και ΔΙΚΕΠΑΖ
Ο αντιδήμαρχος εισηγήθηκε να μην μπει στον προϋπολογισμό το ποσό για τον
ΠΕΣΥΔΑΠ, τόνισε την ανάγκη για νομική κάλυψη με την πρόσληψη δικηγόρου ο
οποίος όμως θα έχει εμπειρία χειρισμού φιλοζωικών θεμάτων και γνώση στα σχετικά
θέματα. Προτείνει το ποσό που τώρα δίνεται στο ΔΙΚΕΠΑΖ να κατανεμηθεί α) σε
πανσιόν φιλοξενίας των αδέσποτων για ολιγοήμερη περίθαλψη β) σε πρόγραμμα
στειρώσεων και περίθαλψης γατών και στη νομική κάλυψη η πρότασή του έγινε
ομόφωνα αποδεκτή.
3ο θέμα: Συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης κτηνιάτρων δήμου Νέας
Σμύρνης με την κτηνίατρο της πενταμελούς υπεύθυνη για την οργάνωση και το
συντονισμό.
Η προτεινόμενη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο της Νέας
Σμύρνης.
4ο θέμα Ταΐστρες:
Συμφωνήθηκε η προμήθεια δέκα ταϊστρών για τοποθέτηση τους σε συγκεκριμένα
σημεία καθώς και παραγγελία για τροφές όπως συμφωνήθηκε με τον Δήμαρχο,
διάθεση ποσού ύψους 5.000 ευρώ για τροφές.

5ο θέμα: Υιοθεσίες.
Ζητήθηκε από την κυρία Χρήστου να ενημερώνονται τα μέλη της επιτροπής όταν
υπάρχει θέμα υιοθεσίας ζώου και η ίδια ανέλαβε ως υπεύθυνη για αυτό το θέμα.
Αποφασίστηκε η κοινοποίηση πρακτικών στην υπηρεσία εσόδων Δήμου ώστε να μη
δίνονται άδειες σε μικροπωλητές με πτηνά και τέλος ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση
της Πενταμελούς Επιτροπής να γίνει μέσα στο μήνα,Δεκέμβριο με προτεινόμενη
ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην οποία θα συμμετέχει και ο κ
Χουρδάκης για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υιοθεσιών.
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