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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..4η/2020..
της ..30/4/2020..

..Αριθ. Απόφασης:59/2020..
ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου για
την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό της 4 /30-4-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα την ..30 Απριλίου 2020.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..14:00.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν
διακοπής της την Τετάρτη 29-4-2020 σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου,
ύστερα από την υπ’ αριθ. ..9560/24-4-2020.. πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της
από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55Α/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.
Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..40.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..31. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) .
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
13. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
15. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
16. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
17. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
18. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
19. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΠΑΜΠΗΣ)
9. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία,
Λαζαρίδης Χαράλαμπος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στις ερωτήσεις.
 Ο Δ.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος προσήλθε στο 8ο θέμα της Η.Δ.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Στυλιανού Μαρία, Στάικος Θεόδωρος και Δημητριάδης Σταμάτιος απουσίαζαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποχωρήσεις:
 Ο Δ.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Λαχαρίδης Χαράλαμπος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χιώτης Δημήτριος, Κόκκαλης Εμμανουήλ, Αρνής Σπυρίδων, ΑγαθοκλέουςΑκριτίδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Κουριδάκης Κωνσταντίνος,
Αλεξανδρής Δημήτριος, Γιαννουλάτος Σπυρίδων, Λουκάτος Παναγής και Παντελόγλου
Τεύκρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Τσεβάς Χρήστος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος .
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
..Αριθ. Απόφασης:59/2020..
 ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου για
την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του …23ου… θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσουδερός Ιωάννης να προβεί στην εισήγηση του
θέματος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουδερός Ιωάννης είπε τα εξής:
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ΣΧΕΤ.: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Νόμου
3852/2010 (87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Οι διατάξεις του ν. 2017/1992 (Α΄31) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την
προστασία των ζώων συντροφιάς».
3) Oι διατάξεις της περίπτωσης 10. της παρ. Ι.γ) του άρθρου 75 «Αρμοδιότητες» του ν.
3643/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (114 Α΄).
4) Οι 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», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5) Οι διατάξεις του άρθρου 46 «Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α΄15) του ν. 4235/2014 (Α΄32)
«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».
6) Οι διατάξεις του άρθρου 44 «Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4061/2012 (Α΄ 66),
396/1976 (Α΄ 198), 1565/1985 (Α΄ 164), 4039/2012 (Α΄ 15), 4186/2013 (Α΄ 193) και του Π.δ.
107/2014 (Α΄ 174)» του Νόμου 4384/2016 (Α΄ 78).
7) Οι διατάξεις του ν. 604/1977 (163 Α΄) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων,
Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων».
8) Οι διατάξεις του π.δ. 463/1978 (96 Α΄) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και
λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων
Κτηνιάτρων και τηρούμενων βιβλίων».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 10. της παραγράφου Ι.γ) του άρθρου 75
«Αρμοδιότητες» του Νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (114 Α΄)
στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ βαθμού ανήκει: « …10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας, όπως….η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα
αδέσποτα ζώα…».
Με τις διατάξεις του Νόμου 4039/2012 (15 Α΄) «Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με
κερδοσκοπικό σκοπό», όπως ισχύει, θεσπίστηκε ένα προστατευτικό πλαίσιο για την
διασφάλιση της ευζωίας και της καλής μεταχείρισης των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων
συντροφιάς. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Περισυλλογή και διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) ορίζονται τα εξής: «1. Οι Δήμοι
υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, ……. 2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι
ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία ……… σε ιδιόκτητους ή
μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες
χώρους….».
Σε εφαρμογή των παραπάνω, ο Δήμος προτίθεται για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων
(κτηνιατρική περίθαλψη, στειρώσεις κλπ) εντός των διοικητικών ορίων του, να προβεί στην
ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου, σε μισθωμένο ακίνητο (οικόπεδο & κτίριο), μετά
από δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 «Μίσθωση
ακινήτων από
τους Δήμους και τις Κοινότητες» του Νόμου
3463/2006 (Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν και του Π.Δ. 270/1981
(Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας
δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
Με τις διατάξεις του ν. 604/1977 (Α΄ 163) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων,
Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων» ορίζονται τα εξής:

3/7

ΑΔΑ: Ψ11ΗΩ93-ΗΒΘ

α) του άρθρου 2 «Ορισμοί» ορίζεται ότι «1. Ιατρείον ζώων ή Κτηνιατρείον, νοείται ο χώρος εις
τον οποίο ο κτηνίατρος εξετάζει και παρέχει ιατρικήν αντίληψιν και νοσηλείαν εις ασθενή ζώα,
μετά το πέρας της οποίας ταύτα απέρχονται….. 4. Μικρά ζώα, νοούνται οι κύνες….. και
γενικώς τα μικρά ζώα συντροφιάς»,
β) του άρθρου 3 «Κατηγορίαι – Προϋποθέσεις ιδρύσεως Κτηνιατρείων Κτηνιατρικών Κλινικών
και Ενδιαιτημάτων ζώων» ορίζεται ότι «1. Τα κτηνιατρεία, αι Κτηνιατρικαί Κλινικαί……
διακρίνονται εις κατηγορίας ως κάτωθι: α. Κτηνιατρείον μικρών ζώων…..»
γ) του άρθρου 4 «Άδειαι ιδρύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. 2 της υποπαρ. Ε12
του ν. 4152/2013 ορίζεται ότι «Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται από φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, τα οποία απασχολούν κτηνίατρο ως επιστημονικό υπεύθυνο…».
δ) του άρθρου 6 «Άδεια λειτουργίας», όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2α του άρθρου 14
του ν. 3170/2003 (191 Α΄) ορίζεται ότι: «1. Δια την λειτουργίαν κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων
ζώων κλινικής ή ενδιαιτήματος ζώων απαιτείται σχετική άδεια, χορηγούμενη υπό της
προϊσταμένης Κτηνιατρικής Αρχής του οικείου Νομού, αιτήσει του ενδιαφερομένου. Εφ΄ όσον:
α) Προκειμένου περί κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων: αα) Υποδεικνύεται με την αίτηση
κτηνίατρος ως επιστημονικός υπεύθυνος, ο οποίος πληροί της προϋποθέσεις που ορίζονται
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10. ββ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα με
κάτοψη των εγκαταστάσεων και απαιτούμενων χώρων σε κλίμακα 1 : 100. γγ) Έκθεση
περιγραφική του εξοπλισμού».
ε) του άρθρου 10 «Διοικητική και Επιστημονική Διεύθυνσις», όπως έχει τροποποιηθεί με την
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3170/2003 (191 Α΄) ορίζεται ότι:

«2. Την επιστημονικήν ευθύνη κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων Κτηνιατρικής Κλινικής
έχει ο εν τη αδεία λειτουργίας οριζόμενος Κτηνίατρος, όστις δέον να κατέχη πτυχίον
Κτηνιατρικής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Ανωτάτης Σχολής, άδειαν
ασκήσεως του κτηνιατρικού επαγγέλματος εν Ελλάδι και είναι εγγεγραμμένος εις τίνα
αναγνωρισμένον Κτηνιατρικόν Σύλλογων. 3. Ο έχων την επιστημονική ευθύνην απαλλάσεται
ταύτης από της κοινοποιήσεως προς την αρμοδίαν αρχήν εγγράφου δηλώσεως του διοικητικού
υπευθύνου περί απαλλαγής, εκ των καθηκόντων του η μετά την πάροδον 15νθημέρου από
της υποβολής της παραιτήσεώς του. Η αντικατάσταση του επιστημονικού υπευθύνου είναι
υποχρεωτική εντός 10ημέρου από της καθ΄ οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσεώς του. Εις πάσαν
περίπτωσιν, η αντικατάσταση γνωστοποιείται εις την αρμοδίαν αρχήν…».
στ) του άρθρου 12 «Έλεγχος λειτουργίας – Κυρώσεις» ορίζεται ότι: «1. Ο έλεγχος της
λειτουργίας των Κτηνιατρείων, Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων, ενεργείται υπό
των αρμοδίων κτηνιατρικών και υγειονομικών αρχών».
Με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 463/1978 (96 Α΄) «Περί των όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων
ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρούμενων βιβλίων» ορίζονται τα εξής:
Α) του άρθρου 1 ορίζεται ότι: «2. Ιδιωτικά ιατρεία μικρών ζώων, εφ΄ όσον η εγκατάστασις των
δεν απαγορεύεται εξ οιασδήποτες ετέρας διατάξεως, επιτρέπεται να ιδρύωνται εις ανεξάρτητον
ή συνεχές ανεξάρτητον κτίριον ή εις συγκρότημα κτισμάτων ή εις ισόγειον ή υπόγειον
πολυκατοικίας, το οποίον δέον να πληροί τους κατά τας εκάστοτε διατάξεις, υγειονομικής
όρους και να διαθέτη απαραιτήτως του κάτωθι χώρους: α) Αίθουσαν εξετάσεων και
επεμβάσεων ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12 μ2 κατ΄ ελάχιστον. β) Αίθουσαν αναμονής
ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12 μ2 κατ΄ ελάχιστον γ) Εγκαταστάσεις παροχής ψυχρού
θερμού ύδατος, εξαερισμού, αφοδευτηρίου κλπ……5. Τα ιδιωτικά ιατρεία μικρών και μεγάλων
ζώων δέον να είναι: α) Επηνδρωμένα κατ΄ ελάχιστον εξ ενός Κτηνιάτρου και της έννοιαν της
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 604/1977, όστις δύναται να είναι και ο κάτοχος του κτηνιατρείου
και β) Εξοπλισμένα δια των απαραίτητων οργάνων, εργαλείων και σκευών».
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Β) του άρθρου 5 «Υποχρεώσεις Κτηνιάτρου» ορίζεται ότι: «Ο έχων την επιστημονικήν ευθύνην
κτηνιατρείου ή κλινικής ζώων υποχρεούται όπως:
α) Προβαίνει εις την διάγνωσιν των ασθενειών και εις την εφαρμογήν της ενδεδειγμένης
θεραπευτικής αγωγής. β) Προβαίνει εις την κατά νόμον δήλωσιν, των διαγιγνωσκομένων υπ΄
αυτού νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως, εις τας αρμοδίας Κτηνιατρικάς Αρχάς και
εφαρμόζη τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις περί προλήψεως και καταστολήν των μεταδοτικών
νοσημάτων των ζώων.γ) Τηρεί τα εις το άρθρο 7 του παρόντος διαλαμβανόμενα βιβλία.δ)
Προβαίνει εις την διενέργειαν των νεκροψιών οσάκις κρίνεται σκόπιμον και συντάσση και
εκδίδη το σχετικόν πιστοποιητικόν αιτίας θανάτου.ε) Αναφέρη εις την αρμόδιαν Κτηνιατρικήν
Υπηρεσίαν της περιοχής του, εις το τέλος εκάστου μηνός, εγγράφως, τους
πραγματοποιουμένους υπ΄ αυτού εμβολιασμούς κατά των μεταδοτικών νοσημάτων
υποχρεωτικής δηλώσεως.στ) Μεριμνά και επιβλέπη δια την διατήρησιν καλών συνθηκών
διαβιώσεως των ζώων, την διενέργειαν απολυμάνσεων και την εν γένει καθαριότητα των
χώρων, οργάνων και σκευών και απάντων των εγκαταστάσεων και ελέγχη την καταλληλότητα
της χορηγούμενης τροφής ύδατος».
Γ) του άρθρου 7 «Υποχρέωσις τηρήσεως βιβλίων» ορίζεται ότι: «Τα εν λειτουργία ιδιωτικά
ιατρεία, αι κλινικαί και τα ενδιαιτήματα ζώων, πέραν των εις την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
604/1977 διαλαμβανομένων, τηρούν και τα κάτωθι βιβλία δεόντως τεθεωρημένα κα
ηριθμημένα: α) Βιβλίον επιθεωρήσεων β) Βιβλίον καταχωρήσεως διαγιγνωσκομένων
μεταδοτικών νοσημάτων υποχρωτικής δηλώσεως.γ) Βιβλίον διενεργουμένων προληπτικών
εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως, κεχωρισμένως κατ΄
είδος εμβολιασμούδ) Βιβλίον πραγματοποιουμένων απολυμάνσεων….».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για
την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου στο Δήμο Διονύσου, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την φροντίδα και
περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εντός των διοικητικών ορίων του.
Το δημοτικό κτηνιατρείο θα στεγαστεί σε μισθωμένο ακίνητο (οικόπεδο & κτίριο), κατόπιν
δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 «Μίσθωση ακινήτων από τους
Δήμους και τις Κοινότητες» του Νόμου 3463/2006 (Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως ισχύουν και του Π.Δ. 270/1981 (Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας
και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και
κοινοτήτων».
Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην
ψήφιση του εν λόγω θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων 75, 194, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-62006, τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του άρθρου 46 «Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α΄15) του ν. 4235/2014
(Α΄32).
 Τις διατάξεις του άρθρου 44 «Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4061/2012 (Α΄ 66),
396/1976 (Α΄ 198), 1565/1985 (Α΄ 164), 4039/2012 (Α΄ 15), 4186/2013 (Α΄ 193) και του
Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174)» του Νόμου 4384/2016 (Α΄ 78).
 Τις διατάξεις του Ν. 604/1977 (163 Α΄) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων,
Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων».
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 463/1978 (96 Α΄).
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 Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α΄ 77
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές εκφράστηκαν με την αποστολή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 16 Υπέρ και 6 Κατά
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνη Διονυσίου, Πέππα Αγγελικής, Μπάση Αναστάσιου,
Ουσταμπασίδη Σταύρου, Ράικου Δημητρίου και Πανάγου Παναγιώτη για τους λόγους που
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.
Η Δ.Σ. κ. Μαϊχόσογλου-Ψυχογυιού Αικατερίνη δήλωσε λευκή ψήφο.
Εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου στο Δήμο Διονύσου, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την φροντίδα
και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εντός των διοικητικών ορίων του.
Το δημοτικό κτηνιατρείο να στεγαστεί σε μισθωμένο ακίνητο (οικόπεδο & κτίριο), κατόπιν
δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 «Μίσθωση ακινήτων από τους
Δήμους και τις Κοινότητες» του Νόμου 3463/2006 (Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως ισχύουν και του Π.Δ. 270/1981 (Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας
και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και
κοινοτήτων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
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ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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