ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/01-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 29/2019
ΘΕΜΑ:
1ο
Έκτακτο

Εκπροσώπηση στη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 1η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 153/26-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Απόντες
Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τράντα Ιωάννα
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Αγγέλης Δημήτριος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Καμκούτης Θωμάς
Αχίλλας Γεώργιος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Κουκόλη Σοφία
Τσέγκος Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος
Παπαδημητρίου Ζήνων
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Μανώλας Αριστείδης
Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
Μυλωνά Κατίνα
Κουκάλης Ζήνων
Μύρος Δημήτριος
Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Τζάτσου Βάϊα
Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου
1 Βρακόπουλος Αντώνιος -Πολυφύτου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα :
«Εκπροσώπηση στη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης
του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», για να
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα
χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95
του Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, τα εξής:
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 9 (Περισυλλογή και διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς) του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α'/02-02-2012) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α'/11-02-2014) και
ισχύει :
α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο
μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν
νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
Στην επιτροπή μετέχουν:
α) 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.
β) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου
επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του
οικείου Δήμου.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή
του.
Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με
τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι
Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των
πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.
3. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ
3208 τ.Β’ 22-8-2019).
4. Το ότι δεν υπάρχει στον Δήμο Βελβεντού μέλος νομίμως αναγνωρισμένο
επαγγελματικό σωματείο εκπαιδευτών σκύλων.
Εισηγούμαστε την εκπροσώπηση στην συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
Δήμου μας, η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς,
σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ
15Α'/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ
32Α'/11-02-2014) και ισχύει και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που προκύπτουν
κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, έθεσε τις
απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά και
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εκπροσώπηση στην συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
Δήμου μας, η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς,
σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ
15Α'/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ
32Α'/11-02-2014) και ισχύει και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που προκύπτουν
κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ως εξής:
1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αθανασόπουλο Αθανάσιο, με αναπληρωτή τον
Δημοτικό Σύμβουλο Καμκούτη Θωμά, ως εκπρόσωπων του Δήμου.
2. Λόγω μη ύπαρξης μέλους νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού
σωματείου εκπαιδευτών σκύλων στον Δήμο Βελβεντού, τον Δημοτικό Σύμβουλο
Τσέγκο Νικόλαο, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Κουκάλη Ζήνωνα.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 02 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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