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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1/2017
ΘΕΜΑ 1ο:Εισήγηση στο Δ.Σ. περί ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού
Κτηνιατρείου εντός της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 17η του μηνός, Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 532/13-01-2017 πρόσκληση
της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος,
2.Θεοδώρου Αγγελική, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Σπύρου Κων/νος,
5.Γεωργίου Χαράλαμπος (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, στη
θέση του απουσιάζοντος τακτικού Πρωτονοτάριου Δημητρίου).
Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος
έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο,
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :
1.Η από 25-10-2016 εισήγηση του Αρμοδίου Γραφείου η οποία
αναφέρει τα εξής :
΄΄Σχετικά με το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της αντιμετώπισης του
προβλήματος των αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν εντός της πόλης του
Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής αυτού και του κινδύνου που διατρέχει
η Δημόσια Υγεία από τη μετάδοση ζωοανθρωπονόσων, στα πλαίσια των
προσπαθειών μας και του ισχύοντος Προγράμματος προστασίας της
Δημόσιας Υγείας από αδέσποτα ζώα διετίας 2013-2015, για την αντιμετώπιση
του ανωτέρω προβλήματος, και έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄αριθμ. 129/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ : 71ΨΦΩΛ3-Π4Α) περί έγκρισης
υλοποίησης Προγράμματος φροντίδας 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,
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στείρωση κτηνιατρική εξέταση, εμβολιασμό και επανατοποθέτηση έως
(200) αδέσποτων ζώων για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2015-Νοέμβριος
2016
Τις υπ΄αριθμ. πρωτ.22938/23-11-2015, 2355926/26-11-2015, 21167/211-2015, 20665/27-10-2015, κλπ Συμβάσεις για την παροχή
κτηνιατρικών υπηρεσιών εξέτασης, περίθαλψης, κλπ σε αδέσποτα ζώα
συντροφιάς, ως οι ανωτέρω Νόμοι και ΑΔΣ ορίζουν,
Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 22019/12-11-2015 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ
του Δήμου μας και των δύο (2) τοπικών Φιλοζωίκών Σωματείων
«ΚΟ.ΠΡ.Α.Π.» ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ –
«Αδέσποτη Πνοή» Παράρτημα Λουτρακίου και «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»
Αγ. Θεοδώρων.
Την υπ΄αριθμ. 239/2016 ΑΔΣ (ΑΔΑ : ΩΤΦΓΩΛ3-ΧΧΝ) περί έγκρισης
υλοποίησης Προγράμματος φροντίδας 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 Δεκέμβριος 2016 Δεκέμβριος 2017
Τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 22938 /23-11-2015 και 23559/26-11-2015
Συμφωνητικά μεταξύ Δήμου και του κ. Λέκκα Ιωάννη και της κας
Μπελιβάνη Μαρίας – Ιδιωτών Κτηνιάτρων για την παροχή κτηνιατρικών
υπηρεσιών
καταγραφής,
ηλεκτρονικής
σήμανσης,
στείρωσης,
εμβολιασμού και αποπαρασίτωσης συνολικά σε 200 αδέσποτα ζώα
συντροφιάς .
Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 21167/2-11-2015 Απόφαση Δημάρχου περί
ανάθεσης της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών περίθαλψης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς που τυχόν τραυματιστούν από αυτοκίνητα
στην περιοχή της ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας στους δύο (2) Κτηνιάτρους
Λουτρακίου, κ. Λέκκα Ιωάννη και Μπελιβάνη Μαρία και στον κ. Πατάπη
Γεώργιο στην περιοχή της ΔΕ Αγ. Θεοδώρων.
Τις 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 τροποποιηθεί με το άρθρο 46 του
Ν.4235/2014 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: α) οι Δήμοι οφείλουν να
μεριμνούν για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων,
τα οποία περισυλλέγουν, οδηγούν σε συνεργαζόμενο Κτηνιατρικό
Κέντρο, όπως συμβαίνει στο ισχύον Πρόγραμμα του Δήμου μας, 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 και β) οι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν
δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, τα οποία αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και
περίθαλψης.
Το από 9-3-2015 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 3893/10-3-2015) έγγραφο του
Φιλοζωϊκού Σωματείου Κορινθίας «ΚΟ.ΠΡ.Α.Π.» (Κορινθία Προστασία

Αστικής Πανίδας), με το οποίο ζητείται η λειτουργία Δημοτικού
Κτηνιατρείου, με στόχο την δραστική μείωση του αριθμού των
αδεσπότων ζώων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας, μέσω των
στειρώσεων, αλλά και της μείωσης των δαπανών των παρεχομένων
κτηνιατρικών υπηρεσιών, αφού οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνονται από
ομάδες εθελοντών κτηνιάτρων, ενώ όσον αφορά στα έξοδα της
υλικοτεχνικής υποδομής αυτού θα καταβάλουν προσπάθειες ανεύρεσης
χορηγών.
9. Το Νομοθετικό πλαίσιο, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Καταφυγίων
αδέσποτων ζώων και Δημοτικών Κτηνιατρείων,που ισχύει και
περιλαμβάνει:
9.1. Τον Ν. 604/1977 (ΦΕΚ 163/ΤΑ/1977) «Ιδιωτικές κλινικέςενδιαιτήματα ζώων», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3170/2003 και
τον Ν. 3399/2005 και ισχύει.
9.2. Το ΠΔ 463/1978 (ΦΕΚ 96/τΑ/1978) «Όροι ιδρύσεως &
λειτουργίας ιδιβτ. Ιατρείων ζώων κλπ.», όπως έχει τροποποιηθεί με τον
Ν. 3170/2003 και ισχύει.
9.3. Τον Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Τ Α/2003) «Ζώα συντροφιάς,
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί
με τον Ν. 4039/2012 και ισχύει
9.4. Τον Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Τ Α/2012) άρθρο 9 παρ. 2«Για
τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των
ζώων από την εκμετάλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό
σκοπό», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4235/2014 και ισχύει &
9.5. Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Τ Α/2014)
άρθρο 46
«Διοικητικά μέτρα διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
σύμφωνα με το οποίο:
α) κάθε Δήμος, ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και
λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια
αδέσποτων ζώων, τα οποία αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής
και περίθαλψης, επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα
φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, σε ιδιόκτητους, μισθωμένους
ή
παραχωρούμενους χώρους
β) Ιδιωτικά ιατρεία μικρών ζώων, άρα και Δημοτικά Κτηνιατρεία
επιτρέπεται να ιδρύονται σε ανεξάρτητο κτίριο ή σε συγκρότημα
κτισμάτων, ή σε ισόγειο ή υπόγειο πολυκατοικίας, το οποίο πρέπει μα
πληροί τις εκάστοτες ισχύουσες διατάξεις και τους υγειονομικούς όρους
και να διαθέτει απαραιτήτως :
β.1) Αίθουσα εξετάσεων και επεμβάσεων ζώων, ολικής επιφάνειας 12 τμ
τουλάχιστον,
β.2) Αίθουσα αναμονής ζώων, ολικής επιφάνειας 12 τμ τουλάχιστον και
β.3)Εγκαταστάσεις παροχής ψυχρού-θερμού νερού, εξαερισμού,
τουαλέτας, κλπ
γ) Για την λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου απαιτείται σχετική
Άδεια Λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την Δ/νση Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, υποδεικνύοντας, με την Αίτηση, τον
Κτηνίατρο ως Επιστημονικό Υπεύθυνο και συνυποβάλλοντας : α)

τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και
απαιτούμενων χώρων σε κλίμακα 1:100 και β) Έκθεση περιγραφής του
εξοπλισμού του.
10. Το γεγονός ότι συνεχώς υποβάλλονται αιτήματα κατοίκων, Αρχών και
Φορέων (ΑΤ, Δ/νσεις Σχολείων, Σύλλογοι Γοννέων και Κηδεμόνων, κλπ)
αναφέροντας την αυξημένη κυκλοφορία αδέσποτων ζώων, λόγω
πολλαπλασιασμού τους
11.Το γεγονός ότι κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, έχει
αυξηθεί το φαινόμενο να εμφανίζονται ξαφνικά, σε διάφορες περιοχές του
Δήμου, ενήλικα, μεγαλόσωμα, αδέσποτα ζώα (σκυλιά), εγκαταλειμμένα
από τους «φιλόζωους» ιδιοκτήτες τους, αλλά και μεγάλος αριθμός
κουταβιών, τα οποία επίσης «φιλόζωοι» ιδιοκτήτες, εγκαταλείπουν δίπλα
σε κάδους, μέσα σε κάδους, σε οικόπεδα, κλπ χώρους,
Εισηγούμαστε
Α) Την λήψη, κατ΄αρχήν, Απόφασης-Γνωμοδότησης, για την ίδρυση και
λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου εντός της περιοχής αρμοδιότητας της
Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας και συγκεκριμένα στην
περιοχή του Ισθμού, εντός του οικοπέδου Δήμου (πρώην ιδιοκτησίας ΝΑΕΔΚ)
, όπου θα παρέχονται κτηνιατρικές υπηρεσίες (καταγραφή, ηλεκτρονική
σήμανση, στείρωση, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, κλπ) από Επιστημανικά
Υπεύθυνο Κτηνίατρο ή και από εθελοντές Κτηνιάτρους, σε αδέσποτα ζώα
Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, μετά το πέρας των οποίων τα ζώα θα
απομακρύνονται και ή θα επανατοποθετούνται στο οικείο φυσικό τους
περιβάλλον, είτε θα δίδονται για υϊοθεσία.
Ο επιστημονικά Υπεύθυνος Κτηνίατρος θα έχει τις υποχρεώσεις του
Κτηνιάτρου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 463/1978 (
παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, διενέργεια επεμβάσεων, εφαρμογή
θεραπευτικής αγωγής, διενέργειας απολυμάνσεων, καθαριότητας χώρων,
οργάνων και σκευών, τήρησης
Βιβλίων καταγραφής-σήμανσης,
επιθεωρήσεων,
διενεργούμενων
εμβολιασμών,
πραγματοποιούμενων
απολυμάνσεων,κλπ).
Β) Την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Φιλοζωϊκό Σωματείο
Κορινθίας «ΚΟ.ΠΡ.Α.Π.» (Κορινθία Προστασία Αστικής Πανίδας) Παράρτημα
Λουτρακίου, για την συνεργασία στα θέματα διαχείρισης και λειτουργίας του
Δημοτικού Κτηνιατρείου’’.
2.Η υπ΄αριθμ. 98/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την ίδρυση και
λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας σύμφωνα με την εισήγηση του Αρμοδίου Γραφείου
του Δήμου.
3.Το υπ΄αριθμ. 24196/2016 συμφωνητικό μεταξύ Δημάρχου και
Λέκκα Ιωάννη – Κτηνιάτρου για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης,
εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα
ζώα συντροφιάς Δήμου.
4.Το υπ΄αριθμ. 272/2017 συμφωνητικό μεταξύ Δημάρχου και
Μπελιβάνη Γ. Μαρίας – Κτηνιάτρου για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών
στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε
αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Χαράλαμπος ανέφερε ότι υπάρχει
κίνδυνος, με τη δημιουργία Κτηνιατρείου, να γεμίσει ο Δήμος αδέσποτα (κι
απ΄αυτούς που θα τα αφήνουν και από άλλους Δήμους). Ταυτόχρονα το
κόστος λειτουργίας του θα είναι μεγάλο. Παράλληλα τόνισε ότι δεν πρόλαβε
να ενημερωθεί επί του θέματος και πρότεινε να αναβληθεί το θέμα για να
υπάρξει λεπτομερέστερη ενημέρωση από τους αρμοδίους. Η πρότασή του
περί αναβολής, ψηφίστηκε μόνο από τον ίδιο και συνεπώς απορρίφθηκε.
Η δημοτική σύμβουλος Θεοδώρου Αγγελική δήλωσε ότι θα ψηφίσει
το θέμα, μολονότι η ύπαρξη Δημοτικού Κτηνιατρείου αποτελεί τη μισή λύση
αυτού και σίγουρα το πρόβλημα δεν θ΄αντιμετωπιστεί. Η ίδρυση Κτηνιατρείου
αποτελεί μόνο την αρχή και θα αναμένει να δει τη συνέχεια και την
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης τόνισε ότι απαραίτητη για την επιτυχία
της προσπάθειας, που τώρα ξεκινά είναι η τήρηση από τους εθελοντές και
τους φιλόζωους των υποσχέσεών τους.
Ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Χαράλαμπος δήλωσε ότι απέχει,
καθότι δεν έχει επαρκή ενημέρωση και διατηρεί αμφιβολίες επί του θέματος.
Επιφυλάσσεται όμως, εφόσον έχει την ενημέρωση που ο ίδιος θέλει, γιατί δεν
έχει πειστεί απ΄όσα ειπώθηκαν, να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του
θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και
τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών της,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(απέχοντος του δ.σ. Γεωργίου Χαράλαμπου)
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ίδρυση και λειτουργία
Δημοτικού Κτηνιατρείου, εντός της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, στην
περιοχή του Ισθμού, εντός οικοπέδου του Δήμου (πρώην ιδιοκτησίας
ΝΑΕΔΚ), σύμφωνα με την από 25-10-2016 εισήγηση και την υπ΄αριθμ.
98/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότηας Ζωής

Τα Μέλη
1.Γεωργίου Χαράλαμπος
2.Θεοδώρου Αγγελική
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος

Πρωτοπαππά Μαρία
4.Σπύρου Κων/νος
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