ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πρακηικό ηης 3ης ηακηικής ζσνεδρίαζης ηης Εκηελεζηικής
Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Παρανεζηίοσ
Σηο Νικηυόρο, ζήκερα, Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ηοσ έηοσς 2013 θαη ώρα
9:00 πμ ζηο Δημοτικό Κατάστημα ηοσ Δήκοσ Παραλεζηίοσ, ζσλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζσλεδρίαζε ε Εκτελεστική Επιτροπή, ύζηερα από ηελ αρηζ. 964/12-02-2013 έγγραθε
πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ, ποσ επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέιος τωρηζηά κε αποδεηθηηθό,
ζύκθωλα κε ηο άρζρο 62 ηοσ Ν.3852/2010 (Νέα Αρτηηεθηοληθή ηες Ασηοδηοίθεζες θαη ηες
Αποθεληρωκέλες Δηοίθεζες − Πρόγρακκα Καιιηθράηες).
Αθού δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαρηία, δειαδή ζε ζύλοιο πέληε (5) κειώλ βρέζεθαλ
παρόληα πέληε (5) κέιε :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.
5.

Καγηάογιοσ Νηθόιαος (Πρόεδρος)
Κοσθαρηώηες Παλαγηώηες
Παριόγιοσ Μηταήι
Βογηαηδόγιοσ Αλαζηάζηος
Χαηδεπάληοσ Παλαγηώηες

ΑΠΟΝΣΕ
Καλείς

Τα πραθηηθά ηερήζεθαλ από ηολ Μαηεληδόγιοσ Σσκεώλ, σπάιιειο ηοσ Δήκοσ, ηοσ
θιάδοσ ΠΕ1 Δηοηθεηηθού κε βαζκό Ε΄.

Αριθμός Απόφασης 5/2013

Προγραμματιςμόσ ενεργειών του Δήμου για την πρόληψη από
την λφςςα
ΘΕΜΑ:

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ηο 3ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είπε όηη : Η
Λύζζα απνηειεί πιένλ κεγάιν θαη ππαξθηό θίλδπλν γηα ηελ Γεκόζηα Υγεία.
Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ην ηειεπηαίν ηξίκελν
εκθαλίζηεθαλ νιηγάξηζκα θξνύζκαηα δώσλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε ιύζζα
ζηε Β. Διιάδα. Δηδηθόηεξα ζε 3 αιεπνύδεο θαη 2 ζθύινπο, ζε Καζηνξηά, Κνδάλε θαη
Πέιια. Όια ηα άηνκα πνπ έηπρε λα έξζνπλ ζε επαθή ή λα ππνζηνύλ δείγκαηα από
ύπνπην δών, έρνπλ δερηεί ηελ θαηάιιειε ηαηξηθή θξνληίδα κέζσ εκβνιηαζκνύ θαη
αληηιπζζηθνύ νξνύ θαη είλαη κέρξη ζήκεξα θαιά ζηελ πγεία ηνπο. Οη Υγεηνλνκηθέο θαη
θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη ελεκεξσκέλεο γηα ην πξόβιεκα θαη ην Υπνπξγείν
Υγείαο έρεη δηαζέζεη επαξθή αξηζκό εκβνιίσλ Παλειιαδηθά.
Ήδε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Υγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ
(επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο ηεο ιύζζαο ζηα δώα)
θαη ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ην
πξόβιεκα θαη παξεκβαίλεη κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ
θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Υγείαο.
Ήδε κε ηελ αξηζ. 1604/45066/11.4.2012/ΦΔΚ1237/Τεπρόο Β΄/2012 Κ.Υ.Α.
ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ
Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ εθαξκόδεηαη ζηελ ρώξα
Πξόγξακκα Δπηηήξεζεο ηεο Λύζζαο
Με
ην
αξηζ.03.02.38/14-01-2013
έγγξαθό
ηεο,
ε
Γηεύζπλζε
Κηεληαηξηθήο/Γεληθή
Γηεύζπλζε
Πεξηθεξεηαθήο
Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο
&
Κηεληαηξηθήο/Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο καο ελεκεξώλεη γηα ηελ αλάγθε
εληαηηθνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηεο

ιύζζαο πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ ρώξα ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Κ.Υ.Α. κε
ελεκέξσζε ησλ θηελνηξόθσλ γηα ηνλ άκεζν εκβνιηαζκό ησλ πνηκεληθώλ ζθύισλ, κε
ηελ ελεκέξσζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζπιιόγσλ γηα ηνλ εκβνιηαζκό ησλ θπλεγεηηθώλ
ζθύισλ, κε ελεκέξσζε ησλ ηδησηώλ θηεληάηξσλ γηα εκβνιηαζκό θάζε θπλεγεηηθό
ζθύιν ή ζθύιν θαη γάηα ζπληξνθηάο θαη ηέινο, κε ηνλ εκβνιηαζκό όισλ ησλ
αδέζπνησλ δώσλ κε κέξηκλα ησλ Γήκσλ.
Με ην αξηζ.03.02.28/10-01-2013 έγγξαθό ε σο άλσ ππεξεζία καο
ελεκεξώλεη γηα ηελ αλάγθε κέξηκλαο γηα ηελ δξάζε ηεο πεξηζπιινγήο λεθξώλ
ζαξθνθάγσλ δώσλ ηεο άγξηαο παλίδαο (αιεπνύ, ηζαθάιη, ιύθνο, θνπλάβη, λπθίηζα)
από ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο.
Υπελζπκίδεηαη όηη ν Γήκνο καο δηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 4.000,00 € ζηνλ
Πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2013 γηα θξνληίδα ησλ αδέζπνησλ δώσλ (εκβνιηαζκό,
ζηείξσζε θιπ)..
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ Πξνγξακκαηηζκό ησλ ελεξγεηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ
πξόιεςε από ηελ ιύζζα.
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον Προγραμματισμό των ενεργειών τοσ Δήμοσ για την πρόληψη από
την λύσσα με τις κατωτέρω άμεσες ενέργειες :
1) ηελ κέξηκλα γηα ηελ πεξηζπιινγή λεθξώλ δώσλ, ζθύισλ θαη ζαξθνθάγσλ
(αιεπνύ, ηζαθάιη, ιύθνο, θνπλάβη, λπθίηζα) ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ ηνπο
ζην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ από ηνπο θαηνίθνπο κεηά από εηδνπνίεζε ηνπ
Αληηδήκαξρνπ Παξιόγινπ Μηραήι
2) Τελ κέξηκλα θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θηελνηξόθσλ γηα ηνλ άκεζν εκβνιηαζκό
όισλ ησλ πνηκεληθώλ ζθύισλ
3) Τελ εθαξκνγή από ηνλ Γήκν πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνύ ησλ αδέζπνησλ
δώσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο
4) Δλεκέξσζε ησλ ινηπώλ θαηνίθσλ γηα εκβνιηαζκό ησλ ζθύισλ θαη γαηώλ
ζπληξνθηάο.
Η απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 5/2013
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ο Πρόεδρος
Καγηάογιοσ Νηθόιαος

Σα Μέλη
1. Κοσθαρηώηες Παλαγηώηες
2. Παριόγιοσ Μηταήι
3. Βογηαηδόγιοσ Αλαζηάζηος

4. Χαηδεπάληοσ Παλαγηώηες

