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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Τρίτη 26.07.2022, ώρα 17:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 26.07.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 7956 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

65/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 10ης/ 26.07.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα  1ο :  Σύνταξη Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 26-07-2022, ώρα 14:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

7817/22.07.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 22.07.2022) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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. Κορδίλας Δημήτριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Καφετσιούλης Απόστολος 23. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

24. Κατσιάβας Αστέριος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Μπαρμπέρης Πέτρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Θέμα  1ο : Σύνταξη Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Τσιαγκάλης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και 

Νεολαίας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄17-09-2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 

συντροφιάς- Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” ορίστηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» και συγκεκριμένα με το άρθρο 3 αυτού, παράγραφος 2 αυτού, οι Δήμοι έχουν την 

αρμοδιότητα σύνταξης και υποβολής προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των δήμων που θεσπίζονται με το νόμο 4830/2021 προς τον σκοπό της ευζωίας και της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και της πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων 

ζώων, εντός των διοικητικών ορίων κάθε δήμου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1, του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

(ΕΠΖ) είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την 

ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.                                                                        

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και : 

- το άρθρο 65 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- την 377/Η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρ. 39343/15.0622 και ΑΔΑ: 

(9ΓΟΕ46ΜΤΛ6-ΒΕΦ) και  

- την απόφαση 7/2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

σας καλούμε να αποφασίσετε θετικά για το παρακάτω «Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων 

ζώων Δήμου Αγιάς 2022», το όποιο θα υποβληθεί προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς 

της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και 

εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις θα ακολουθήσει τροποποίηση και έγκριση αυτού από το δημοτικό 

συμβούλιο Αγιάς. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 73, παρ.1, του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του ν. 4830/2021 (Α΄169): «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς- 

Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” ορίστηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς», 

- την με αριθμό 377/39343/15.0622 (ΑΔΑ: 9ΓΟΕ46ΜΤΛ6-ΒΕΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ N. 4830/2021 «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ Α' 169)», 

- την υπ’ αρ. 7/2022 (ΑΔΑ: Ψ0Θ7Ω6Ι-ΘΟΦ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγιάς έτους 2022», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Συντάσσουμε το  Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγιάς το όποιο θα 

υποβληθεί προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως ακολούθως: 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγιάς 2022 

 

1) Νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Με το νόμο 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/17-9-2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 

συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» ορίστηκε νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 αυτού, οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα 

σύνταξης και υποβολής προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού 

προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των 

δήμων που θεσπίζονται με το νόμο 4830/2021 προς τον σκοπό της ευζωίας και της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και της πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, εντός των 

διοικητικών ορίων κάθε δήμου. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων των δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 10, 

παράγραφο 1, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή 

κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο  ΕΜΖΣ («Εθνικό Μητρώο 

Ζώων Συντροφιάς»), (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους.  

Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων που 

απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε 

δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 2(α). Επίσης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους 

βασικούς όρους συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Οι Δήμοι θα χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος από το ειδικό 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος», το οποίο θεσπίζεται με το άρθρο 11 του ν. 

4830/2021. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 7, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 

εκδίδεται ετησίως, θα καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης που θα λαμβάνει κάθε δήμος για την 

υλοποίηση δράσεων του ν. 4830/2021, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των επιδόσεων κάθε δήμου 

ως προς την υλοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού του προγράμματος. Επισημαίνεται δε, ότι σε 

περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 4830/2021 είναι δυνατόν να επιβάλλεται με 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, παρακράτηση μέρους του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. 

Σε εναρμόνιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο Δήμος Αγιάς προβαίνει στη σύνταξη του 

«Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγιάς 2022», η διάρκεια του 

οποίου θα είναι 12 μήνες και η έναρξή του θα είναι εντός του έτους 2022. 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%93%CE%9F%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%92%CE%95%CE%A6
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80%CE%987%CE%A96%CE%99-%CE%98%CE%9F%CE%A6
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Με το νόμο  4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και τη προστασία των 

ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησης με κερδοσκοπικό σκοπό»  και ιδίως με το άρθρο 9 αυτού, η 

πολιτεία είχε αναθέσει στους Δήμους την αρμοδιότητα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και προσδιόριζε τον τρόπο διαχείρισης αυτών. Στα πλαίσια εφαρμογής αυτού, ο Δήμος Αγιάς 

άρχισε να υλοποιεί δράσεις περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλους και γάτες) από το 2017 

έως σήμερα, σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνίατρους, φιλοζωικά σωματεία και φιλόζωους πολίτες. Οι 

δράσεις που υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα αυτών, θα αναφερθούν παρακάτω, προκειμένου να 

εξάγουμε συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν στην κατάρτιση των μελλοντικών δράσεων του Δήμου. 

Κατά τα έτη 2017 έως 2021, ο Δήμος Αγιάς διαχειρίστηκε συνολικά 557 περιπτώσεις αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς που αφορούσαν την περισυλλογή, την σήμανση, τον έλεγχο για την ασθένεια της 

Leishmania, τον εμβολιασμό  την αποπαρασίτωση, την στείρωση και τις θεραπευτικές αγωγές απαιτήθηκαν 

για την περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.   

 Ο ακριβής αριθμός αδέσποτων σκύλων -γατών ανά έτος παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα 1  

 

Πίνακας 1.  

Περιστατικά αδέσποτων σκύλων-γατών που έχει διαχειριστεί  

ο Δήμος Αγιάς κατά τα έτη 2017 έως 2021. 

 

Έτος 

 

Αριθμός αδέσποτων σκύλων που 

περιθάλφθηκαν 

Αριθμός αδέσποτων γατών  

που περιθάλφθηκαν  

2017 153 28 

2018 113 14 

2019 42 4 

2020 46 10 

2021 156 1 

Σύνολο 510 57 

 

Από τα παραπάνω εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ο μέσος αριθμός αδέσποτων σκύλων ανά έτος που 

καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος είναι 100 (510 σκύλοι/5 έτη). Επίσης  ο μεγαλύτερος αριθμός αδέσποτων 

σκύλων εντοπίζεται στην περιοχή της Αγιάς (έδρα του Δήμου) η οποία περιλαμβάνει το αστικό κέντρο και 

τις περιαστικές περιοχές αυτής και στα παράλια Αγιοκάμπου (Ρακοπόταμου)-Βελίκας -Σωτηρίτσας-

Κόκκινου Νερού-Στομίου διότι παρατηρείται το φαινόμενο να εγκαταλείπονται ζώα συντροφιάς από 

γειτονικούς δήμους (κυρίως αστικά κέντρα) αλλά και από τους παραθεριστές της περιοχής μας που 

διαμένουν στις εξοχικές κατοικίες τους και οι οποίοι με το τέλος της θερινής περιόδου αφήνουν τα ζώα τους 

κατά μήκος της παραλιακής ακτογραμμής μας, μήκους  36 χλμ, (παράλια ΠΕ Λάρισας) 

Οι αδέσποτοι σκύλοι που εντοπίστηκαν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου διαχειρίστηκαν ως 

ακολούθως. Το 56,30% περίπου αυτών επανεντάχθηκαν στο οικείο τους περιβάλλον κατόπιν της 

κτηνιατρικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σ’ αυτά και το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής ανέλαβε ο 

Δήμος Αγιάς. Το 41,5 %υιοθετήθηκαν από φιλόζωους πολίτες. Κανένα δεν  υπέστη ευθανασία λόγω μη 

σοβαρής και μη αναστρέψιμης πορείας της υγείας τους (σοβαρός τραυματισμός, σοβαρή ανίατη ασθένεια). 

Τέλος για δέκα από αυτά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους μετά την επανένταξη τους. Ο αριθμός και το 

ποσοστό αδέσποτων σκύλων ανά τρόπο διαχείρισης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3 

Πίνακας 3.  
Αριθμός και ποσοστό αδέσποτων σκύλων ανά τρόπο  

διαχείρισης (υιοθεσία, επανένταξη, υπό θεραπεία, ευθανασία). 

Τρόποι διαχείρισης 

Κατά τα έτη 2017-2021 

Αριθμός αδέσποτων  

σκύλων 

Ποσοστό αδέσποτων 

σκύλων 

Υιοθεσία 212 41,6% 

Επανένταξη  288  57,4% 

Ευθανασία 0  0% 

Θάνατος 10   2% 

Σύνολο 510 100,00% 
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Επίσης διαπιστώνεται ότι στο Δήμο Αγιάς έχει καταγραφεί αξιέπαινο ενδιαφέρον για την υιοθεσία (η 

περιέλευση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς σε κατάσταση δεσποζόμενου, γεγονός που συμβάλει στην 

ευζωία των ζώων και στον περιορισμό του αριθμού των αδέσποτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει στο παρόν 

επιχειρησιακό πρόγραμμα να υπάρχει πρόβλεψη για την υιοθεσία και την αναδοχή αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς. 

 

α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

  

Κατά τα έτη 2017 έως 2021 προβήκαμε σε   εργασίες περίθαλψης, νοσηλείας και στείρωσης  (τσιπάκι 

εμβόλιο αποπαρασίτωση) αδέσποτων ζώων συντροφιάς  εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς 

Παρατίθεται πίνακας με τις κατηγορίες δαπανών με το πόσο ανά δαπάνη για τη διαχείριση των αδέσποτων 

να παρουσιάζει σταδιακή αύξηση ανά έτος. 

Από το 2018 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ψηφιακή υπηρεσία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων 

του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, έχουν σημανθεί, εμβολιαστεί και στειρωθεί  περίπου 

457 ζώα (κυρίως σκύλοι και λιγότερες γάτες) στα οποία εάν προστεθούν και τα αδέσποτα του έτους 2017 ο 

συνολικός αριθμός ανέρχεται στα 567 ζώα 

Γενικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα  ακολούθησαν την 

παρακάτω  διαδικασία: 

Α)    Ενημέρωση από δημότες –εθελοντές και αξιολόγηση των περιπτώσεων από την Υπηρεσία. 

Β) Ειδοποίηση του αναδόχου-κτηνιάτρου  από την υπηρεσία  ή και από την επιτροπή παρακολούθησης 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ν 4039/2012 άρθρο 9 παρ 12 ) πάντα όμως μετά από ενημέρωση 

της υπηρεσίας μας. 

Γ) Γνωμάτευση-ανά-περιστατικό. 

Δ) Έγκριση των κτηνιατρικών εργασιών από την υπηρεσία και ακολούθως η εκτέλεση αυτών. 

Ε) Μετά το πέρας των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ενημέρωση της υπηρεσίας και επαναφορά του εκάστοτε 

περιστατικού με πρωτόκολλο παράδοσης‐ παραλαβής. Επίσης έγιναν πολλά αιτήματα Δημοτών για 

στειρώσεις  ζώων. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 2018 2019 2020 2021 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΚΤΛ 

1.185,00 2.150,00 2.149,40 5.183,20 6407,31 

 

 

 β.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΤΑΙΣΤΡΩΝ 

 

Κατά τα έτη 2017-2021 προβήκαμε στην προμήθεια τροφών, Τροφή για γάτες ,Τροφή για σκύλους  καθώς 

και κτηνιατρικού υλικού που  καλύψαν τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που 

βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αγιάς. Η σύνθεση ,η μορφή, η συσκευασία  η διακίνηση, η 

αποθήκευση, και  η διάθεση των ζωοτροφών , ήταν  σύμφωνη με την  σχετική νομοθεσία όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τα  “ περί  ζωοτροφών και προσθετικών 

των ζωοτροφών.“. 
Επίσης προμηθευτήκαμε ταίστρες και λοιπά υλικά για αδέσποτα τα οποία κάλυψαν τις ανάγκες  

περισυλλογής,  μεταφοράς, περίθαλψης, σίτισης ,βραχείας νοσηλείας, σύντομης φιλοξενίας σε ειδικό χώρο 

του Δήμου κλπ των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (υγειών ή τραυματισμένων ή νεαρών κλπ)  

που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αγιάς . Τοποθετήθηκαν 22 ταΐστρες σε κεντρικά σημεία εντός 

των ορίων του Δήμου μας και συγκεκριμένα σε κάθε κοινότητα. 

Παρατίθεται πίνακας με τις κατηγορίες δαπανών με το πόσο ανά δαπάνη να παρουσιάζει σταδιακή αύξηση. 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 2018 2019 2020 2021 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΤΑΙΣΤΡΕΣ  600,00 3.100,00 4.799,42 6371,77 
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γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  

 

- Σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο Animal Adoptions Λάρισας και  με τον γερμανικό 

φιλοζωικό οργανισμό TierInsel Umut Evi E.V.  ο Δήμος Αγιάς  πραγματοποίησε πρόγραμμα 

στείρωσης εμβολιασμού και τσιπαρίσματος  για το 2017 σε περίπου 80 ζώα 

 

- Σε συνεργασία με  τον γερμανικό φιλοζωικό οργανισμό TierInsel Umut Evi E.V ο Δήμος Αγιάς 

πραγματοποίησε  πρόγραμμα στείρωσης εμβολιασμού και τσιπαρίσματος  το 2018 σε περίπου 100 

ζώα 

 

- Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Κτηνιάτρων και τον γερμανικό φιλοζωικό σύλλογο 

Forderverein Arche NoahKreta e.V.  ο Δήμος Αγιάς πραγματοποίησε  πρόγραμμα στείρωσης 

εμβολιασμού και τσιπαρίσματος  το 2018 σε περίπου 130 ζώα 

 

- Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Κτηνιάτρων και τα Φιλοζωικά Σωματεία Αγιάς «ΖΩΗ» και 

Αγιοκάμπου «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», που λειτουργούν στην ο Δήμος Αγιάς πραγματοποίησε πρόγραμμα 

στείρωσης  το 2020 σε περίπου 100 ζώα 

  

Παρόμοια προγράμματα συνεργασίας θα υλοποιηθούν και εντός των επόμενων ετών εφόσον υπάρξουν οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις 

 

δ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΖΩΩΝ  

Δημιουργήσαμε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΩΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 2755/105022/28-06-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΖΩΩΝ) το 

έτος 2017 το οποίο λειτουργούσε μέχρι και  το 2020 ως χώρος προσωρινής φύλαξης των αδέσποτων  

 

ε. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ  

Ο Δήμος Αγιάς το έτος 2020 απέστειλε ενημερωτικά φυλλάδια για την ισχύουσα νομοθεσία στον τρόπο 

διαχείρισης δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε όλους τους κατοίκους που διαμένουν εντός 

των διοικητικών ορίων του  

 

στ. ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 

Με την υπ΄άριθμ 77/2020 απόφαση ΔΣ  συστάθηκε πενταμελή επιτροπή 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. 

 

ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

Στα πλαίσια της προσπάθειας καταγραφής και σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων, υπεύθυνος για την οποία 

ήταν ο κάθε ιδιοκτήτης αυτών,  και θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους δημότες πάνω στο θέμα αυτό ο 

Δήμος Αγιάς έχει καθόρισε ημερήσιο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων συντροφιάς ανά 

κοινότητα με την συνδρομή ιδιώτη κτηνίατρου. Η όλη διαδικασία έγινε για την διευκόλυνση των 

ενδιαφερομένων με σκοπό την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την αποφυγή τυχόν κυρώσεων 

 

Οι δράσεις που προτείνονται για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τη πρότερη 

εμπειρία στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τις υπάρχουσες συνεργασίες μας με φιλοζωικά 

σωματεία και τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022, είναι οι ακόλουθες 

 

2) Δράση για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

 

Ο Δήμος Αγιάς  έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 41/2021 απόφαση 

ΔΣ με θέμα "Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με το: «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς, και την «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», για τη 
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διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς" (ΑΔΑ: 6Π7ΘΩ6Ι-2ΔΛ)) σύμφωνα με το όποιο τα μέλη 

αυτών αναλαμβάνουν την ευθύνη και υποχρέωση της περισυλλογής και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς στο ιδιωτικό ή στο δημοτικό 

κτηνιατρείο με δικό τους όχημα και δικές τους δαπάνες όταν ο Δήμος Αγιάς αδυνατεί για διαφόρους λόγους 

όπως έλλειψη προσωπικού, αδυναμίας διάθεσης αυτού σε μη εργάσιμες ώρες και μέρες κλπ.  

Ο Δήμος δύναται να διαθέτει όχημα για την περισυλλογή και μεταφορά ζώων (νεκρών ή 

τραυματισμένων και ζώων που προορίζονται για σήμανση) ή των εθελοντών, κατά τις εργάσιμες και μόνο 

ώρες και ημέρες, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την σχέση εργασίας του αρμόδιου υπαλλήλου 

(μόνιμος- συμβασιούχος), όταν τα ανωτέρω σωματεία  αδυνατούν να προσέλθουν με δικό τους όχημα στους 

χώρους φροντίδας των ζώων όπως  επίσης και να επωμιστεί τις δαπάνες της περισυλλογής τους, που 

πάντοτε διενεργείται με  φροντίδα και επιμέλεια των σωματείων, στην περίπτωση που τα σωματεία 

αδυνατούν να καταβάλλουν τα απαιτούμενα ποσά προς πραγματοποίηση του σκοπού της περισυλλογής. 

Για τον σκοπό αυτό, καθώς ο Δήμος καθώς δεν διαθέτει προσωπικό με ειδικότητα στη περισυλλογή 

ζώων,  συμβάλλεται με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει  πτυχίο Κτηνιατρικής ή  εκπαιδευτή 

σκύλων ή  άλλο στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση στη διαχείριση ζώων. Ο ανάδοχος θα 

προβαίνει στη περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς με ίδια μέσα (όχημα και προσωπικό) κατόπιν 

προφορικής ή έγγραφης εντολής του Δήμου.  

Οι αδέσποτοι σκύλοι που περισυλλέγονται,  θα οδηγούνται σε συνεργαζόμενο με το δήμο 

κτηνιατρείο. Προς το σκοπό αυτό, ο δήμος συμβάλλεται με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει Άδεια 

Λειτουργίας Κτηνιατρείου ή Ιατρείου Ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς.  Στο 

κτηνιατρείο υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, εξέταση για την ανίχνευση τίτλου των ειδικών κατά της 

Leishmania spp. αντισωμάτων (όπως το Leishmania Rapid Test), στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, 

σήμανση και καταγραφή στο «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς» (ΕΜΖΣ) ως αδέσποτο.  Το ζώο 

αναρτάται στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς  προκειμένου να βρεθεί 

νέος ιδιοκτήτης αυτού. Έως ότου λειτουργήσει η παραπάνω πλατφόρμα, η ανάρτηση θα γίνεται στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.  

Σε περίπτωση που το αδέσποτο ζώο είναι τραυματισμένο ή δηλητηριασμένο ή άρρωστο, 

υποβάλλεται σε κτηνιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του και αντιμετωπίζεται 

θεραπευτικά από τον συνεργαζόμενο με το Δήμο κτηνίατρο. Όταν αυτό κριθεί υγιές επανεντάσσεται.. Εάν 

το ζώο χρίζει φροντίδας και χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει τη παραμονή του στο κτηνιατρείο, αναζητάτε φιλόζωος πολίτης που επιθυμεί να αναλάβει 

προσωρινά τη φροντίδα και τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής και ακολουθείται η διαδικασία της 

αναδοχής, όπως περιγράφεται παρακάτω (κεφάλαιο 5).  

Όλη η παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία θα ακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής 

και της πλήρους λειτουργίας και επάνδρωσης του καταφυγίου, η οποία προβλέπεται για το τέλος του 2022, 

δεδομένου ότι ο Δήμος Αγιάς έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Χ με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς».  

 

3) Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και περιθάλπτονται από τον συνεργαζόμενο με 

το Δήμο κτηνίατρο, αναρτώνται στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, 

προκειμένου να βρεθεί νέος ιδιοκτήτης για το ζώο. Έως ότου λειτουργήσει η παραπάνω πλατφόρμα, η 

ανάρτηση θα γίνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς. 

Η υιοθεσία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος φιλόζωος πολίτης ή 

το ενδιαφερόμενο Φιλοζωικό Σωματείο στο Δήμο Αγιάς και υπογραφής σχετικής σύμβασης υιοθεσίας 

μεταξύ αυτού και  του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς. 

Ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις/ δεσμεύσεις: 

1) Την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με την σίτιση, την περίθαλψη και τη στέγασή του. 

2) Την άμεση ενημέρωση του κτηνιάτρου για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο 

ΕΜΣΖ και αφορούν είτε τον νέο ιδιοκτήτη  (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό 

ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς (εντός 10 

εργάσιμων ημερών από την μεταβολή). 
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3) Την άμεση αναφορά απώλειας του ζώου (εντός δυο εργάσιμων ημερών) και τη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την ανεύρεση του.  

4) Την άμεση αναφορά θανάτου του ζώου (εντός 10 εργάσιμων ημερών) 

5) Τη μη χρησιμοποίηση του ζώου για πώληση ή για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό. 

6) Την τήρηση των υποχρεώσεων του ως ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Οι παραπάνω δεσμεύσεις δύνανται να επικαιροποιούνται όταν πρόκειται για ζώο που είναι ασθενή ή 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά του, προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης να είναι ενήμερος και να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευζωία του ζώου και τη δημόσια υγεία. 

 

4. Αναδοχή αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που χρίζουν φροντίδας και χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής για 

μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει τη παραμονή τους στο κτηνιατρείο, ή στο καταφύγιο όταν 

αρχίσει αυτό να λειτουργεί  (λόγω πληρότητας χώρου), αναζητάτε φιλόζωος πολίτης που επιθυμεί να 

αναλάβει προσωρινά τη φιλοξενία του. Εφόσον βρεθεί φιλόζωος πολίτης, υπογράφεται σύμβαση αναδοχής 

μεταξύ αυτού και του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη φροντίδα 

και την επιμέλεια χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής που όρισε ο συνεργαζόμενος με το δήμο 

κτηνίατρος, τη διαμονή του ζώου σε υγιεινό και ασφαλές κατάλυμα και την τήρηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το ν. 4830/2021. Εάν πρόκειται για ζώο θετικό στη Leishmania, αναλαμβάνει τη διαμονή 

του ζώου εντός κλειστού χώρου προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση της ασθένειας από σκνίπες.  Ο 

Δήμος αναλαμβάνει τα έξοδα της ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής και των ζωοτροφών του αδέσποτου ζώου 

για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την αποθεραπεία του, το οποίο και  ορίζεται από το 

συνεργαζόμενο με το δήμο κτηνίατρο και ορίζεται στη σύμβαση αναδοχής. 

Η ίδια διαδικασία αναδοχής ακολουθείται κα στην περίπτωση που ένα αδέσποτο ζώο παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά του (π.χ. επιθετικότητα, δημιουργία αγέλης, κίνηση πίσω από κινούμενα 

οχήματα). Εφόσον βρεθεί φιλόζωος πολίτης που επιθυμεί τη προσωρινή φιλοξενία του, υπογράφεται 

σύμβαση αναδοχής μεταξύ αυτού και του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με την οποία ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει τη φιλοξενία του ζώου εντός ιδιόκτητου και εποπτευόμενου από αυτού χώρου και την τήρηση 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 4830/2021. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα έξοδα της ιατρο-

φαρμακευτικής αγωγής και των ζωοτροφών του αδέσποτου ζώου για ένα έτος, εκτός εάν αυτό υιοθετηθεί σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα. Υπογράφεται σύμβαση αναδοχής για 12 μήνες, η οποία δύναται να 

ανανεωθεί. 

Επίσης στην περίπτωση εγκατάλειψης κουταβιών (σκύλοι <5 μηνών) και φιλόζωος πολίτης 

ενδιαφερθεί να αναλάβει τη προσωρινή φιλοξενία τους, ο Δήμος αναλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική 

φροντίδα τους και τις ζωοτροφές τους για διάστημα 6 μηνών, χρονικό διάστημα ικανό για την ενηλικίωσή 

τους.  Υπογράφεται σύμβαση αναδοχής για 6 μήνες. 

Η δωρεάν χορήγηση τροφής και φαρμάκων στους αναδόχους προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφο 

13 του ν. 4830/2021. 

 

5. Όροι συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4830/2021, ο Δήμος δύναται, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 10 (δηλαδή της περισυλλογής, 

κτηνιατρικής περίθαλψης, σήμανσης και καταγραφής στο ΕΜΖΣ, στείρωσης, εύρεσης αναδόχου, υιοθεσίας) 

συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και είναι καταχωρημένες στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ.  

Οι βασικοί όροι συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου.  
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Όροι συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις: 

1) Το φιλοζωικό σωματείο ή η φιλοζωική οργάνωση να διαχειρίζεται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, 

όπως ορίζει ο ν. 4830/2021 (περισυλλογή, κτηνιατρική εξέταση, ηλεκτρονική σήμανση και 

καταγραφή ως αδέσποτου, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση και επανένταξη ή υιοθεσία ή διαμονή σε 

αδειοδοτημένο καταφύγιο ή ενδιαίτημα). 

2) Το φιλοζωικό σωματείο ή η φιλοζωική οργάνωση να διαθέτει άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου, όπου 

θα εκτελούνται οι κτηνιατρικές πράξεις ή να διαθέτουν αδειοδοτημένο καταφύγιο ή ενδιαίτημα, 

όπου θα φιλοξενούνται τα αδέσποτα ζώα. Διαφορετικά να συνεργάζονται με  αδειοδοτημένο 

κτηνιατρείο ή με αδειοδοτημένο ενδιαίτημα και να αναλαμβάνουν το κόστος περίθαλψης και 

διαμονής των ζώων.  

3) Να υπάρχει πρότερη ενημέρωση του δήμου για τον αριθμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα 

περισυλλέξει και περιθάλψει το φιλοζωικό σωματείο και τον τόπο περισυλλογής. Κατά τη διάρκεια 

της περισυλλογής και των λοιπών δράσεων τους, οι φιλόζωοι πολίτες θα φέρουν διακριτικά 

γνωρίσματα του φιλοζωικού σωματείου / φιλοζωικής οργάνωσης στην οποία ανήκουν. 

4) Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας (κτηνιατρική εξέταση, εμβολιασμός, 

αποπαρασίτωση, στείρωση, σήμανση, καταγραφή) να ενημερώνεται ο Δήμος Αγιάς, υποβάλλοντας 

σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. βιβλιάριο υγείας του ζώου,  αντίγραφο από το βιβλίο 

εισερχόμενων ζώων, πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης). 

5) Ο Δήμος αναλαμβάνει να χορηγεί δωρεάν εμβόλια στο συνεργαζόμενο φιλοζωικό σωματείο / 

φιλοζωική οργάνωση. Η ποσότητα αυτών εκτιμάται σε εξαμηνιαία βάση ανάλογα με τον αριθμό των 

αδέσποτων ζώων που περιέθαλψε το φιλοζωικό σωματείο / φιλοζωική οργάνωση το προηγούμενο 

εξάμηνο. 

6) Ο Δήμος αναλαμβάνει να παρέχει ζωοτροφή στο συνεργαζόμενο φιλοζωικό σωματείο / φιλοζωική 

οργάνωση αποκλειστικά  για την τροφοδοσία των δημοτικών ταϊστρών, εφόσον το ίδιο το σωματείο 

/ οργάνωση επιθυμεί. Η δωρεάν χορήγηση τροφής και φαρμάκων στα φιλοζωικά σωματεία και στις 

φιλοζωικές οργανώσεις προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφο 13 του ν. 4830/2021. 

 

Ο Δήμος Αγιάς  έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 41/2021 απόφαση ΔΣ με 

θέμα "Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με το: «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς, και την «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», για τη 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς" (ΑΔΑ: 6Π7ΘΩ6Ι-2ΔΛ)), για δύο συναπτά έτη, με 

δυνατότητα παράτασης, και το οποίο μνημόνιο θα πρέπει να εναρμονιστεί με τους παραπάνω όρους 

συνεργασίας όπου αυτοί δεν προβλέπονται.  

 

6. Πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφο 8 του ν. 4830/2021, σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση 

του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Στην Επιτροπή μετέχουν: 

(α) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και 

Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και δραστηριοποιούνται στον δήμο. 

(β) Ένας (1) κτηνίατρος που ορίζεται από τον οικείο δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο 

υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και, ελλείψει αυτού, άλλος 

ιδιώτης κτηνίατρος. 

(γ) Ένας (1) επαγγελματίας εκπαιδευτής, μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού 

σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευμένος υπάλληλος του οικείου δήμου. 

(δ) Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από τον οικείο δήμο, με τον αναπληρωτή του. 

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, στο δήμο μας δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματίες εκπαιδευτές 

σκύλων και στο υπηρετούν προσωπικό του δήμου δεν υπάρχει ειδικότητα συναφής με τη διαχείριση και 

αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, ώστε να μπορεί να εκπαιδευτεί δημοτικός υπάλληλος. Ως εκ τούτου θα 

υπάρχει δυσκολία στον ορισμό του τρίτου (γ) μέλους της επιτροπής. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την 377η 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρ. 39343/15.0622 και ΑΔΑ: (9ΓΟΕ46ΜΤΛ6-ΒΕΦ) θα 
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μπορέσουμε να προβούμε στον ορισμό των δυο μελών των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων της 

πενταμελούς επιτροπής, δίχως την εγγραφή τους στο Υπο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και 

Οργανώσεων εφόσον δεν έχει γίνει έναρξη αυτού, προκειμένου να μπορεί ο δήμος να συνεχίσει να 

περιθάλπει τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που διαβιούν εντός των διοικητικών του ορίων. 

 

7. Σύνταξη και την υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προστασίας αδέσποτων ζώων για τις 

ανάγκες ενημέρωσης και τεχνικής κατάρτισης των απασχολούμενων υπαλλήλων του Δήμου. 

 

8. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλουν στην 

προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και αδέσποτων, στην ενημέρωση 

και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς και 

γενικότερα στην προαγωγή της φιλοζωίας καθώς και  στην προώθηση της υιοθεσίας των ζώων αλλά 

και του εθελοντισμού όπως ενδεικτικά αναφέρουμε   διοργάνωση ημερίδων με θέμα τη νομοθεσία 

για τα ζώα συντροφιάς, εκπαιδευτικά φιλοζωικά και φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα (για 

εκπαιδευτικούς –μαθητές ), δημιουργία -προβολή βίντεο με φιλοζωικό περιεχόμενο κλπ 

 

9. Κατασκευή ιστοσελίδας (πλατφόρμα για τα αδέσποτα ζώα προς υιοθεσία) του Δήμου μας  με 

σκοπό να προβάλλονται οι δράσεις του 

 

10. Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα για τα κονδύλια που προβλέπονται στο «Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αγιάς 2022» 

 

α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ:  

Το κόστος για την κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αγιάς 

(Κτηνιατρικές υπηρεσίες -εμβολιασμός-χορήγηση φαρμακευτικών αγωγών)  που θα περιλαμβάνεται στον 

προϋπολογισμό είναι θα είναι 5.0000 (με ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα ενός έτους με ημερομηνία έναρξης 

εντός του 2022 και θα αφορά την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς και θα αφορά στείρωση-

εμβολιασμό - σήμανση  αλλά και περίθαλψη ασθενών ή τραυματισμένων ζώων τα οποία  θα χρειαστούν την 

παροχή πρώτων βοηθειών, επιπλέον αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, 

θεραπευτικές αγωγές και άλλες πιθανές  κτηνιατρικές  πράξεις. 

 

β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ KAI ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  : 

Το κόστος της προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλων υλικών 

σχετιζομένων με την διαχείριση των αδέσποτων ζώων εκτιμάται ότι θα είναι 3.500 ευρώ (με ΦΠΑ) με 

υλοποίηση εντός του έτους 2022 και θα καλύπτει τις ανάγκες για τη τροφοδοσία των δημοτικών ταϊστρών 

και τη χορήγηση ζωοτροφών στους πολίτες που φιλοξενούν προσωρινά αδέσποτα ζώα συντροφιάς 

(αναδόχους).  

 

γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΖΩΩΝ:  

Το κόστος της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ζώων εκτιμάται ότι θα είναι 

2.500 ευρώ (με ΦΠΑ) με υλοποίηση εντός του έτους 2022 και θα καλύπτει τις ανάγκες για τη θεραπεία 

αδέσποτων σκύλων που είναι θετικοί στη λεϊσμανίαση και το κόστος των εμβολίων για τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς που περιθάλπτει το συνεργαζόμενο με το Δήμο φιλοζωικό σωματείο/ φιλοζωική οργάνωση.  

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία μας στη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς και το γεγονός ότι δεν 

μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια ο αριθμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα προκύψουν οι 

προϋπολογισμοί των δαπανών των κατηγοριών Α-Β-Γ δύνανται να αναμορφώνονται εντός του έτους ανάλογα  

των αυξανόμενων αναγκών  

 

δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ X με τίτλο: «Κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» το οποίο 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους 2022 
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Το καταφύγιο θα αποτελείται από δύο κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις: 

- Το κτίριο διοίκησης-ιατρείου εμβαδόν 103.60 m2 

- Το κτίριο διαμονής φιλοξενούμενων ζώων εμβαδού 304,10 μ2, δυναμικότητας 30 ζώων 

 

ε. ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XII με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 

και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 ( Α΄169) "Νέο πλαίσιο για την ευζωία 

ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις"» 

 

στ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XII με τίτλο: 

«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

– Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) 

"Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις"» 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τις 

επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: 6ΞΩΛΩ6Ι-7Β0
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