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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6ης/

77/2020

από το πρακτικό της
29.05.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 9ο :

Σύσταση Επιτροπής για την καταγραφή δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου
4314/25.05.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
Αναστασίου Ιωάννης
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
Γιάνναρος Γεώργιος
6.
Ευσταθίου Ηλίας
7.
Κασίδας Ιωάννης
8.
Κατσιάβας Αστέριος
9.
Κορδίλας Δημήτριος
10.
Καφετσιούλης Απόστολος
11.
Κρανιώτης Ευάγγελος
12.
Μακροβασίλης Βασίλειος
13.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
14.
Μπαρμπέρης Πέτρος
15.
Μπατζιόλας Ζάχος
16.
Μπελιάς Αντώνιος
17.
Ντάγκας Νικόλαος
18.
Ολύμπιος Αθανάσιος
19.
Σκαρκάλης Χρήστος
20.
Σμυρλής Βασίλειος
21.
Σωτηρίου Βασίλειος
22.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
24.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
25.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
27. Καλαγιάς Γρηγόριος

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δήμητρας Ευάγγελος Δολμές.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 22:10.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος
Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 9ο :

Σύσταση Επιτροπής για την καταγραφή δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Τσιαγκάλης που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) το άρθρο 65, παρ. 1 του ν. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
«1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
B) το άρθρο 70 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο το άρθρο 75 του "N.
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι" ως εξής:
Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου: «1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου
του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιων του θεμάτων της αρμοδιότητάς
του.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές
μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου,
υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής
και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής».
Γ) το άρθρο 1 παρ. δ) και ε) του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α') Για τα δεσποζόμενα
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, σύμφωνα με το οποίο:
«δ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από
τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση
επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται
και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή
βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι
σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω
από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την
άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, καθώς και οι σκύλοι
έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, της φύλαξης του ποίμνιου, της
έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα».
Δ) το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α') Για τα δεσποζόμενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση
με κερδοσκοπικό σκοπό, σύμφωνα με το οποίο: «2.Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων
προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των
ιδιοκτητών τους ορίζονται οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων και όπου αυτές δεν έχουν
συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου».
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Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την σύσταση πενταμελούς επιτροπής που θα είναι υπεύθυνη για
την καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων τα οποία συντηρούνται και τελούν υπό την άμεση επίβλεψη και
φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του, κυρίως μέσα στην κατοικία του, ανά κοινότητα
του Δήμου Αγιάς καθώς και για την ενημέρωση των κατόχων δεσποζόμενων περί της ισχύουσας
νομοθεσίας. Το έργο της επιτροπής θα συμβάλλει σημαντικά (επικουρικά) στο πρόγραμμα
παρακολούθησης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς της επιτροπής παρακολούθησης η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.443/2019 απόφαση Δημάρχου Αγιάς.
Η θητεία της εν λόγω επιτροπής θα διαρκέσει μέχρι την λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής αρχής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Νικόλαου Τσιαγκάλη,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 70 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
- τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (Α’ 15): «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Συστήνουμε πενταμελής Επιτροπή καταγραφής δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
Β. Συγκροτούμε την Επιτροπή δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε
μέλη και συγκεκριμένα:
1. Πρόεδρος, δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Τσιαγκάλης αναπληρωτή του, τον Ιωάννη Τσιντζιράκο
δημοτικό Σύμβουλο.
2. Μέλος, δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Γαλλής με αναπληρωτή του, τον Βασίλειο Μακροβασίλη
δημοτικό Σύμβουλο.
3. Μέλος, δημοτικός Σύμβουλος Αστέριος Τσιώνης με αναπληρωτή του, τον Βασίλειο Σμυρλή δημοτικό
Σύμβουλο.
4. Μέλος, ο Πρόεδρος της κάθε Κοινότητας του Δήμου Αγιάς.
5. Μέλος, Ζιούλης Αντώνιος του Θεόφιλου, Υπάλληλος του Δήμου Αγιάς, με αναπληρωτή του τον
Μαρσιτόπουλο Αθανάσιο του Κων/νου Υπάλληλο του Δήμου Αγιάς.
Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων τα οποία συντηρούνται και τελούν υπό
την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του, κυρίως μέσα στην
κατοικία του, ανά κοινότητα του Δήμου Αγιάς καθώς και για την ενημέρωση των κατόχων δεσποζόμενων
περί της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

