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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άδεια διοργάνωσης έκθεσης
πτηνών συντροφιάς

Αριθ. Πρωτ.: 82807/07-11-2013
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Κατερίνης
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.

Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α’/02-02-2012).

3.

Την από 01/11/2013 αίτηση του συλλόγου Ελλήνων εκτροφέων πτηνών συντροφιάς µε
έδρα τον Κορινό Ν. Πιερίας, για την χορήγηση άδειας διοργάνωσης έκθεσης πτηνών
συντροφιάς.

4.

Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας (ΦΕΚ 3098 Β’/30-12-2011).

5.

Το αριθ. πρωτ.: 17835/07-11-2013 έγγραφο του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφ. Ενότητας Πιερίας.

6.

Την κατάθεση δικαιολογητικών, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του
Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α’/02-02-2012).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.

Χορηγούµε άδειας διοργάνωσης έκθεσης πτηνών συντροφιάς στο σύλλογο Ελλήνων
εκτροφέων πτηνών συντροφιάς µε έδρα τον Κορινό Ν. Πιερίας, που θα
πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ηµοτικού σχολείου Κορινού
Ν. Πιερίας από την Κυριακή 10-11-2013 έως και την Κυριακή 17-11-2013, µε υπεύθυνο
διοργάνωσης τον κ. ∆ηµητριάδη Βασίλειο.

2.

O υπεύθυνος διοργάνωσης υποχρεούται:
- Να εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης τα πτηνά συντροφιάς θα βρίσκονται υπό
την άµεση επίβλεψή του.
- Να λάβει ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή µετάδοσης νοσηµάτων µεταξύ των
πτηνών και από τα πτηνά στον άνθρωπο.

3. Η παρουσία κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης και θα είναι
ο κ. Τζέγκας Λεωνίδας.
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4.

Σε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα του άρθρου 7
του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α’/02-02-2012) «περί διοργάνωσης εκθέσεων µε ζώα
συντροφιάς» επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 21 του ιδίου νόµου «∆ιοικητικές
κυρώσεις και πρόστιµα».

Κοινοποιείται:
Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης
β) Γραφείο ∆ηµάρχου
γ) Γραφείο Πρωτοκόλλου
δ) Ενδιαφερόµενο
ε) Τµήµα Κτηνιατρικής Κατερίνης
στ) Υπεύθυνο ιστοσελίδας του ∆ήµου
α)

Κατερίνη, 07 - 11 - 2013
Ο Αντιδήµαρχος

Μπουρονίκος Νικόλαος
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