
 
 
 

                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.11

η
/16-12-2014 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
   

Αριθµός Απόφασης  59/2014                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 

ΘΕΜΑ : «Προτάσεις προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη ∆.Κ.Κρυονερίου 
∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Στο Κρυονέρι και στο Πνευµατικό Κέντρο Κρυονερίου  σήµερα την 16

η
 του µήνα ∆εκεµβρίου 

του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το 

Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ.πρωτ.39373/11-12-2014 έγγραφη 
πρόσκληση (σε µεταφορά της 39041/09.12.2014) του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που 

επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του 
Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 

δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:       

                                                                                                Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος    

2.-Κάουλα Βασιλική                                                        
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                                   
4.-Χιώτης Ηρακλής 

5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη   
                                                                                

  Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος 
∆.Κ.Κρυονερίου  νοµίµως κληθείς,  καθώς και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Σπηλιώτης Σπυρίδων, 
Ζυγούνας Γεώργιος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη και Ελπίς Καγιαλή. 

 
Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 4

ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : « Τα αδέσποτα ζώα, 

σκύλοι και γάτες έχουν πολλαπλασιαστεί στην περιοχή µας µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

πολλά προβλήµατα.  Η υπηρεσία µας στις 28.11.2014 µε το υπ’αρ.37775 έγγραφό ζήτησε από 
τον Αντιδήµαρχο Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης να µας ενηµερώσει σχετικά µε το 

πρόγραµµα και τις προθέσεις που έχει σχετικά µε το θέµα των αδέσποτων ζώων. 
Ο οποίος ανταποκρίθηκε µε το υπ’αρ.37775/16.12.2014 έγγραφο του. Κατόπιν των ανωτέρω 

προτείνω:  

 

• Τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσµο ∆ήµου Αθήνας - 

Πειραιά. Στον Σύνδεσµο (ΠΕ.ΣΥ.∆.Α.Π.) εντάσσεται το ∆ιαδηµοτικό Κέντρο 

Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων(∆ΙΚΕΠΑΖ) και λειτουργεί αποκλειστικά ως νοσοκοµείο 
αδέσποτων ζώων βάσει του Ν.3170/2003 και Ν.4039/2012. Το συγκεκριµένο κέντρο 

λειτουργεί από την 15-1-2003, στο Σχιστό Περάµατος και έχει µέλη του 18 

Καλλικράτειους  ∆ήµους.  To κόστος συµµετοχής του ∆ήµου στον ανωτέρω Σύνδεσµο 
ανέρχεται περίπου σε 0,50 ευρώ ανά κάτοικο.   

• Ενηµέρωση των κατοίκων σχετικά µε τα ζώα, τα χαρακτηριστικά, τη συµπεριφορά και 

τους τρόπους αναπαραγωγής τους, ώστε να αποφεύγονται τα ανεπιθύµητα ζευγαρώµατα 
και να ελαττωθεί ο αριθµός των ζώων που γεννιούνται χωρίς να το επιθυµούµε. Έτσι θα 

ελαττωθεί τελικά και ο αριθµός των ζώων που καταλήγουν στο δρόµο.   

• Καταγραφή των ζώων που τελικά κυκλοφορούν αδέσποτα στην περιοχή µας και 

επισήµανσή τους µε αντίστοιχο σήµα-ταυτότητα. 

• Εµβολιασµός των ζώων αυτών. 

• Συνεργασία του ∆ήµου µε ζωοφιλικές οµάδες. 

   
 
 

 

 



 
 

 
 

Το λόγο πήρε η Σύµβουλος  της ∆.Κ.Κρυονερίου Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη η οποία  
είπε τα εξής:  
O ∆ήµος σύµφωνα µε τον Νόµο (Ν 4039/2012), είναι υποχρεωµένος να παρέχει κτηνιατρική 

φροντίδα και ταυτόχρονα ενηµέρωση προς τους ∆ηµότες για την προστασία και φροντίδα των 
αδέσποτων.  

Τα ζώα – επίσης σύµφωνα µε το Νόµο – πρέπει να συµβιώνουν ανάµεσά µας και να µην 
ασυλοποιούνται σε παράνοµες εγκαταστάσεις. 
 

Στον ίδιο νόµο ορίζεται ότι, τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκύλοι & γάτες) προστατεύονται και 
οι δράστες κακοποίησής  τους  (δηλητηριάσεις, κ.λ.π.) τιµωρούνται µε µη εξαγοράσιµη ποινή 

φυλάκισης και χρηµατική ποινή (άρθρο 17). 

 

Σε περίληψη παραθέτουµε παρακάτω τα σηµαντικότερα του άρθρου 9 του παραπάνω που αφορά 
την Περυσυλλογή και διαχείρηση αδεσπότων ζώων συντροφιάς 
 

 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τµηµατικά στα υπάρχοντα 

καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δηµοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή και µπορούν να 
φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστηµα τα προς περίθαλψη ζώα, µέχρι την 

αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε 

ηλεκτρονική σήµανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. 

 
Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαµβάνεται υπόψη 
η πυκνότητα του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη 

για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, 

οι ∆ήµοι, οι οποίοι µάλιστα δύνανται να δηµιουργήσουν και σηµεία παροχής τροφής και νερού 

για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόµενα µε αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις. ∆εν 
επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, 
αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιµάνια, στα αεροδρόµια, στους σιδηροδροµικούς σταθµούς, 
στους περιφραγµένους αρχαιολογικούς χώρους. 

Σε κάθε ∆ήµο συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου 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 ∆ήµο 

ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. 
Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραµονής και 

περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα 
ενδιαιτήµατα ζώων του ν. 604/1977 και του Π.∆. 463/1978.  

Είναι δυνατό να παρέχεται και οικονοµική ενίσχυση από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη 
δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων.  
 

Το ∆ιαδηµοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων που λειτουργεί στο Σχιστό 
Περάµατος.∆ΙΚΕΠΑΖ λειτουργεί αποκλειστικά ως νοσοκοµείο αδέσποτων ζώων βάσει των Ν. 

3170/2003 και Ν. 4039/2012. Συµµετέχουν ήδη 18 ∆ήµοι µεταξύ αυτών ∆ήµοι Λυκόβρυσης, 
Αχαρνών και Κηφισιάς 
 

Η περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι αρµοδιότητα που µπορεί να ασκείται 

και από συνδέσµους ∆ήµων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία, ιδιώτες 

κτηνιάτρους αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συµφωνία µε τον αρµόδιο ∆ήµο, ο οποίος έχει τη 
συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. 
 

Ζητάµε από την διοίκηση να µελετήσει την καταλληλότερη λύση σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις 

της που απορρέουν από την Νοµοθεσία µε την αποτελεσµατικότερη σχέση κόστους οφέλους και 

µε στόχο την και να λάβει υπόψη της κατά την επιλογή της και την Απόφαση  331/10301 
Πρόγραµµα για την επιτήρηση και Καταπολέµηση της Λύσσας στην Ελλάδα. 
 

 



 
 

 
1. Εφαρµογή προγράµµατος ορθολογικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

2. Την Προστασία δηµόσιας υγείας των πολιτών & την Βελτίωση ποιότητας ζωής των 
πολιτών 

3. Την Υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ζώων, της συνεχούς φροντίδας και της ευζωίας 

τους. 
 

To λόγο πήρε η σύµβουλος της ∆.Κ.Κρυονερίου κα Κάουλα Βασιλική η οποία είπε τα εξής: 
«Σε σχέση µε τα παραπάνω θα πρέπει να διασφαλίσουµε ότι σε περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχήµατος 
θα προτιµάται ίαση ή θεραπεία όταν αυτή είναι εφικτή και δεν θα καταφεύγουν στη λύση ευθανασίας. 

Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι το Κέντρο περίθαλψης δεν καλύπτει έκτακτα περιστατικά. 
Μακροπρόθεσµα θα µπορούσε να δηµιουργηθεί καταφύγιο αδέσποτων Ζώων σε συνεργασία µε 

Ζωοφιλικές οµάδες, το ∆ήµο και όµορους ∆ήµους».  

Επιπλέον προτάθηκε η εγκατάσταση δηµόσιων ταϊστρών σε διάφορα σηµεία της ∆.Κ.Κρυονερίου  και  

να τοποθετηθούν σε κεντρικούς χώρους καλαθάκια και σακουλάκια για τα περιττώµατα των ζώων. 
Επίσης ζητήθηκε να συµµορφωθούν και να τιµωρηθούν µε πρόστιµο άτοµα που ασυλοποιούν  µεγάλο 
αριθµό αδέσποτων ζώων σε ιδιωτικό χώρο πράγµα που δεν επιτρέπεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

  

 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση,  και µετά από 
διαλογική συζήτηση, 
                                    

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α 

 

 
Εγκρίνει τις ανωτέρω προτάσεις όπως περιγράφονται στο εισηγητικό τµήµα της παρούσας 
απόφασης.    

 

 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 59/2014. 

 

 
Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 
 

 
 

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 
                                                                                         1.-Κάουλα Βασιλική 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 

                                                                                         2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος 
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                         3.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                         
                                                                                         4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη                   

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                              


