
                                                                                                                                                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                         Γαύδος   31/01/2020                     

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                     Αρ. πρωτ.: 104 

 

                                                                                    Αριθμός Απόφασης 3η/2020  

                                          

Από το Πρακτικό της 3ης/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου. 

ΘΕΜΑ 3ο : «Επίσκεψη εθελοντών κτηνιάτρων στο νησί» 

Στη Γαύδο σήμερα την 29η  του μηνός Ιανουαρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 08.00 πμ, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Γαύδου (στην Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 62/28-01-2020, 

πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  13 μελών παραβρέθηκαν 

στη συνεδρίαση 7 και ονομαστικά οι: 

 Παρόντες                                                                         Απόντες 

1.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                          1. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                                    2.ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                  

3. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      3.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                    4. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6.ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  

7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                      

8.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                       

                                      

                               

Στη συνεδρίαση απούσα ήταν  η Δήμαρχος  Στεφανάκη Μανωλία για υπηρεσιακούς λόγους. Τα 

πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό Υπάλληλο, Ιωαννίδη Σταύρο. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εξηγώντας ότι το εν λόγω συμβούλιο 

θα πραγματοποιηθεί σήμερα διότι έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω μη απαρτίας (έχουν 

συνταχθεί τα υπ΄αριθμ. 1/2020 και 2/2010 πρακτικά ματαίωσης με τα ίδια θέματα). Σύμφωνα με 

το άρθρο 96 του Κώδικα ΔΚΚ, αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει 

απαρτία, συνεδριάζει  ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα 

που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα 

αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.  
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το τρίτο θέμα της  ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και λήψη 

απόφασης σχετικά με την ανάγκη Επίσκεψης εθελοντών κτηνιάτρων στο νησί και είπε τα εξής : 

Είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε στην επείγουσα ανάγκη Επίσκεψης εθελοντών κτηνιάτρων 

στο νησί όποτε αυτό καταστεί δυνατό λόγω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με την Κρήτη, 

οι οποίοι θα προβούν σε δωρεάν στείρωση γατών και σκύλων στο Δήμο μας. Ο Δήμος μας θα 

παράσχει τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την επίσκεψη των εθελοντών κτηνιάτρων που θα 

επισκεφτούν το νησί μας καθώς και χώρο στον οποίο θα γίνει η τοποθέτηση των μηχανημάτων 

των Ιατρών για τις στειρώσεις. 

Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσουνε  σχετικά με την επίσκεψη των 

εθελοντών κτηνιάτρων στο νησί. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 

επίσης και τις προτάσεις των δύο ανωτέρων  

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Να εγκρίνει την επίσκεψη των εθελοντών κτηνιάτρων στο νησί μας  όποτε αυτό καταστεί δυνατό 

και στην κάλυψη των όποιων αναγκών τους. 

Η παραπάνω απόφαση πήρε αα 03 / 2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας                                         Τα μέλη  

                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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