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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Στην εσωτερική διανομή αντί στον Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κ.Ε.Λυρούδια στον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού κ.Η.Υφαντή

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 2 η
της 18-3-2015
Αριθ. Απόφασης 4/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18-3-2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 104/12-3-2015
πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού
Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα
με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας δ/ξης:
Θέμα 1ο:«Μέριμνα για τα αδέσποτα»
Θέμα 2ο: «Αίτημα Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δ.Κ.Διονύσου για οριστική
απαγόρευση της θήρας στις περιοχές Διονυσοβούνι –Σταματοβούνι –Σκάπρα και
Μακρυπούρι»
ο
Θέμα 3 : «Προτάσεις για εξωραϊσμό του χώρου των Διονυσίων στον Παλιό Σταθμό του Τρένου
Θέμα 4ο: «Εξέταση αιτημάτων παρατάσεων ταφής 1) της Ανδρομάχης Τζαρέλλα για τον θανόντα
Τζαρέλλα Βασίλειο και 2) Κωνσταντίνου Μπομπή για την θανούσα Αδειλίνη Αθηνά 3)
του Δημήτριου Μακροδημήτρη για τον θανόντα Κωνσταντίνο Μακροδημήτρη.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα (5) μέλη του συμβουλίου
της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)
2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος
3) Φραντζή Ελένη
4) Οικονομάκου Καλλιόπη
5) Αντάπασης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνεδρίαση ήταν παρόν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ.Α.Μπάσης.
Αριθμός απόφασης 4/2015
Θέμα 1ο: «Μέριμνα για τα αδέσποτα»
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Για το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Διονύσου
κ.Α.Ι.Μπάσης
και είπε τα εξής:
Η κυρία Ελένη Δημητρίου με το υπ. αριθμ. πρωτ. 3550/9-2-2015, έγγραφό της έκανε καταγγελία στον
Δήμο Διονύσου, για τα αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούν μέσα στο προαύλιο του Γυμνασίου Λυκείου
και είναι επικίνδυνα για την σωματική ακεραιότητα των μαθητών του σχολείου. Μετά και από αυτή την
καταγγελία
Αλλά επειδή γνωρίζουμε κιόλας αυτό το χρόνιο πρόβλημα, έχουμε να προτείνουμε τα εξής ως μέτρα
επίλυσης του.
1) Κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία υπηρεσίας ή γραφείου στο Δήμο Διονύσου για την
παρακολούθηση λήψης μέτρων και εφαρμογής της νομοθεσίας.
2) Σύμβαση του Δήμου με κτηνιατρικές κλινικές για τον αποπαρασιτισμό, στείρωση περίθαλψη
εμβολιασμό των αδέσποτων.
3) Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής για να αποφασίζει την αναγκαιότητα ευθανασίας σε αδέσποτο
ζώο, όταν διαπιστώνεται ότι είναι επικίνδυνο ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια, σύμφωνα με το ν.
3170/2003 όπως ισχύει. Η σύνθεση των επιτροπών να αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου,
κτηνίατρο και εκπρόσωπο Φιλοζωικού συλλόγου του Δήμου.
4) Το Λύκειο Γυμνάσιο θα πρέπει μέσω των εποπτών ημέρας όπως ορίζονται από τον αρμόδιο
υποδιευθυντή (ΦΕΚ 1340 τ.Β 16-10-2002, άρθρο 33), να μεριμνά για να μην εισέρχονται
αδέσποτα ζώα στο προαύλιο του σχολείου.
Οι προτάσεις του συμβουλίου θα υποβληθούν στην Αντιδημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο η καταγγέλλουσα κ.Ελένη Δημητρίου η οποία διάβασε και κατέθεσε στα
πρακτικά 1) τον Νόμο 4039/ 2012 αρ.φύλλου 15 2) τον Νόμο 4235/2014 αρ.φύλλου Α32 και επεσήμανε
ότι ζητά εφαρμογή των νόμων, σε αντίθετη περίπτωση θα καταφερθεί εναντίον του Δήμου τονίζοντας
ότι ο νόμος δίνει δικαίωμα για αυτόφωρη διαδικασία.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και προτείνει
1) Άμεση απομάκρυνση των αδέσποτων από τα σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
2) Προτείνουμε τον χώρο κάτω από το γήπεδο ποδοσφαίρου στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για
καταφύγιο αδέσποτων.
3) Να δημιουργηθεί πρόγραμμα «υιοθεσίας» για τα αδέσποτα και να δοθούν κίνητρα από τον δήμο
π.χ. έκπτωση στον λογαριασμό του νερού.
4) Κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία υπηρεσίας ή γραφείου στο Δήμο Διονύσου για την
παρακολούθηση λήψης μέτρων και εφαρμογής της νομοθεσίας.
5) Σύμβαση του Δήμου με κτηνιατρικές κλινικές για τον αποπαρασιτισμό, στείρωση περίθαλψη
εμβολιασμό των αδέσποτων.
6) Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής για να αποφασίζει την αναγκαιότητα ευθανασίας σε αδέσποτο
ζώο, όταν διαπιστώνεται ότι είναι επικίνδυνο ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια, σύμφωνα με το ν.
3170/2003 όπως ισχύει. Η σύνθεση των επιτροπών να αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου,
κτηνίατρο και εκπρόσωπο Φιλοζωικού συλλόγου του Δήμου.
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7) Το Λύκειο Γυμνάσιο θα πρέπει μέσω των
εποπτών ημέρας όπως ορίζονται από τον
αρμόδιο υποδιευθυντή (ΦΕΚ 1340 τ.Β 16-10-2002, άρθρο 33), να μεριμνά για να μην εισέρχονται
αδέσποτα ζώα στο προαύλιο του σχολείου.
Οι προτάσεις του συμβουλίου να υποβληθούν στην Αντιδημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
2)Φραντζή Ελένη
3)Οικονομάκου Καλλιόπη
4) Αντάπασης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο
Διόνυσος 18-3-2015
Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ
Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννου

Σχέδιο
4-Γ,
Εσωτ. Διανομή:
Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη
Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κ.Ηλιά Υφαντή
Κοινοποίηση :

