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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  22 
της  9ης   Αυγούστου 2016 

 
Αριθμός Απόφασης  239 

Θ Ε Μ Α  15ο:΄Εναρξη υλοποίησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 
   ζώων συντροφιάς στον Δήμο μας (2016 - 2017). Ορισμός 
             εκπροσώπου στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγ/τος. 
 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 9η του μηνός 
Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 06:00 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' 
αριθμ. 13749/04-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ 
Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, 
Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων 
και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, 
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 
δεκαεπτά  (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Νικολάου 
Σωτήριος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Πέρρας Σωτήριος, 9.Πρωτοπαππά 
Μαρία, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Σακελλαρίου 
Αναστάσιος, 13.Γεωργίου Χαράλαμπος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Κοφινάς 
Ηλίας, 16.Πέτρου Θεόδωρος, 17.Ασημακόπουλος Χρήστος. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας,  Αγίων Θεοδώρων και 
Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και 
Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ.  
Πισίων. Γκίκας Ιωάννης.    
 
 Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2. Σπύρου Κων/νος,  3.Στάμου Γεώργιος, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 
7.Μουζάκης Αθανάσιος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 
10.Παντελέου Κων/νος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 



 
Πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 

Γεωργίου Χαράλαμπος και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 
 
Επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε 

υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
 1.Η υπ΄αριθμ. 129/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ : 71ΨΦΩΛ3-Π4Α) περί έγκρισης 
υλοποίησης Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και προστασίας της 
δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4039/2012 (ΦΕΚ 
15/Α/2012), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 46 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
32/Α/2014) και ισχύει, τα οποία αφορούν την περισυλλογή, στείρωση 
κτηνιατρική εξέταση, εμβολιασμό και επανατοποθέτηση έως (200) αδέσποτων 
ζώων για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2015 – Νοέμβριος 2016. 
 2.Οι υπ΄αριθμ. πρωτ. 22938/23-11-2015, 23559/26-11-2015, 21167/2-
11-2015, 20665/27-10-2015 κλπ συμβάσεις για την παροχή κτηνιατρικών 
υπηρεσιών εξέτασης, περίθαλψης κλπ σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ως οι 
ανωτέρω νόμοι και απόφαση Δ.Σ. ορίζουν. 
 3.Οι διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και 
τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την 
εκμετάλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ 15/τΑ/2-2-
2012), όπως έχει τροοποιηθεί με το άρθρο 46 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
32/Α/2014) και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, οι Δήμοι οφείλουν να μεριμνούν 
για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων, τα οποία 
περισυλλέγουν, οδηγούν σε Κτηνιατρικό Κέντρο, όπου καταγράφονται, 
σημαίνονται ηλεκτρονικά, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, 
στειρώνονται, εμβολιάζονται, υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή, εφόσον 
νοσούν και υγιή πλέον επανατοποθετούνται άμεσα στο φυσικό περιβάλλον, 
όπου συντηρούνται με τη φροντίδα κατοίκων και των τοπικών Φιλοζωϊκών 
Σωματείων.  
 4.Το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα λήγει στις 30-11-2016. 
 5.Η από 01-08-2016 εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου με την οποία 
προτείνεται η έναρξη νέου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς στον Δήμο μας, για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2016 – 
Δεκέμβριος 2017,  και ο ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως  
εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου 
προγράμματος. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α 
 

 1.Εγκρίνει την υλοποίηση νέου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, 
για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2017, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο θα 
περιλαμβάνει: 

α.Την τμηματική περισυλλογή, μετά από ειδοποίηση της Επιτροπής 
παρακολούθησης του Προγράμματος, αδέσποτων ζώων, από Ομάδα 
περισυλλογής, αποτελούμενη από (1) άτομο επαγγελματία εκπαιδευτή 



σκύλων και ένα (1) εθελοντή – φιλόζωο, για την Δημοτική Ενότητα 
Λουτρακίου-Περαχώρας και ένα (1) εθελοντή – φιλόζωο, για την Δημοτική 
Ενότητα Αγίων Θεοδώρων . 
 β.Την μεταφορά τους σε ιδιωτικό κτηνιατρείο, προκειμένου  να γίνει 
ηλεκτρονική σήμανση, καταγραφή, κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, 
εμβολιασμός, αποπαρασίτωση 
 γ.Την ολιγοήμερη παραμονή τους σε κατάλληλο, αρμοδίως 
αδειοδοτημένο, χώρο, μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους. 
  δ.Την επαναφορά και επανατοποθέτησή τους στο φυσικό περιβάλλον, 

υγιή και στειρωμένα πλέον, σε συνεργασία με τους Εθελοντές-Φιλόζωους 
και τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία Λουτρακίου & Αγ. Θεοδώρων. 
  Η ευθύνη ευζωϊας των ζώων που επανατοποθετούνται στο περιβάλλον 

θα ανήκει στους κατά τόπους φιλόζωους και φιλοζωικά σωματεία,, οι οποίοι 
και θα ενδιαφέρονται για την περαιτέρω σίτισή τους. 

Η ανάθεση της εργασίας περισυλλογής των αδέσποτων ζώων 
προτείνεται να γίνει σε φυσικό πρόσωπο επαγγελματία, εκπαιδευτή σκύλων, 
για την αποτελεσματική και ασφαλή περισυλλογή. Τον ανωτέρω επαγγελματία 
θα συνδράμει εθελοντικά τουλάχιστον ένας (1) εθελοντής σε κάθε Δημοτική 
Ενότητα. 
 ε.Την παροχή των απαραίτητων κτηνιατρικών υπηρεσιών και 
φροντίδας σε περίπτωση τραυματισμού αδέσποτου ζώου συντροφιάς από 
τροχαίο ατύχημα στις Δημοτικές Ενότητες Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγίων 
Θεοδώρων από τοπικούς κτηνιάτρους. 
 2.Ορίζει  τον κ. Πέρρα Σωτήριο, δημοτικό σύμβουλο, ως εκπρόσωπο 
του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Προγράμματος. 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    239/2016. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

(΄Επονται υπογραφές ) 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι  17 Αυγούστου 2016. 

Ο Πρόεδρος 
 


