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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17Ης Ιουνίου 2021 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ίδρυση και 
λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου για τη 
φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
Δήμου Δάφνης –Υμηττού 

 

 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 36 

 

                                  ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 27       ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6 
 

 Σήμερα την 17η Ιουνίου 2021  ημέρα Πέμπτη και ΩΡΑ 21:00 έως 01:00 συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν της  αριθμ. πρωτ. 
6318/11-06-2021 πρόσκλησης του κ. Προέδρου  του Σώματος, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα σε  
κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-
2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ,με τηλεδιάσκεψη και χρήση 
της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 
11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων 
και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 
εγκυκλίων και του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ  

1 Αναστασόπουλος  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2 Αναστασόπουλος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

3 Ανδρουλάκης  Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

4 Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

5 Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

6 Βαρβιτσιώτης  Παναγιώτης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7 Βερύκιος  Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

8 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

9 Γιαννακούρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

10 Γιαννοπούλου  Κλεάνθη (Κλειώ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΥΣΑ 

11 Δαουλάρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

12 Θάνου  Χρυσούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

13 Κατσαρός  Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

14 Καρακώνη  
Βαρβάρα-
Αικατερίνη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

15 Κονταργύρης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 
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16 Κρούσος  Μενέλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

17 Λαγδά  Δέσποινα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

18 Λεμπέσης-Κολοκυθάς  Ελευθέριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

19 Λιακόπουλος  Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

20 Λιούτας  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

21 Μαργαρίτης  Ηλίας Ερρίκος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

22 Μητροβγένης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

23 Μπόκαρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

24 Μπουρνελές  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

25 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

26 Ρούσσου  Καλλιρόη (Ρόη) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΑ 

27 Σκιαδοπούλου  Γεωργία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

28 Σταυριανουδάκης  
Κωνσταντίνος-
Νεκταριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΩΝ 

29 Τζιβελέκας  Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

30 Τόλια –Κηπουρού  Ναυσικά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

31 Τσιλίφης  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

32 Τσούτσουρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

33 Χριστινάκη  Όλγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος 

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και η 

Πρόεδρος της κοινότητας Δάφνης κα Κόλλια Μαρίνα, πραγματοποιήθηκε δε υπό την 

προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα  τον κ. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γραμματέα του Σώματος. 

Αφού ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 

μελών  παρίσταντο 27 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο 

στην δημοτική σύμβουλο κα Σκιαδοπούλου Γεωργία, προκειμένου να εισηγηθεί το 5ο  θέμα  

ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η κα Σκιαδοπούλου 

εισηγούμενη το από 15/6/2021 έγγραφο του τμήματος περιβάλλοντος και πρασίνου στο 

οποίο αναφέρεται ότι: 

«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) Οι διατάξεις της περίπτωσης 10. της παρ. Ι.γ) του άρθρου 75 Αρμοδιότητες του 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. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α) οι 
δήμοι έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς 
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». 
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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». Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.604/1977 “Κτηνιατρική κλινική 
μπορούν να ιδρύσουν και οι ΟΤΑ αλλά μόνο για αδέσποτα ζώα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο κτηνίατρο για την λειτουργία της". 
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 το άρθρο του Π.Δ. 463/1978 τα Δημοτικά 
Κτηνιατρεία πρέπει να διαθέτουν 2 αίθουσες των 12 τ.μ. κατ’ ελάχιστον η κάθε μια , τον ιατρικό 
εξοπλισμό που θα υποδείξει ο κτηνίατρος και να υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής .Η αίτηση έκδοσης 
άδειας Δημοτικού Κτηνιατρείου κατατίθεται στην αρμόδια προϊσταμένη Κτηνιατρική Αρχή του Νομού 
Αττικής.  
9)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 A’)  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...». 
10)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 τη 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 
χώρους....». 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 (στην περίπτωση εξέλιξης του σε 
διαδημοτικό κτηνιατρείο ,εντός των διοικητικών ορίων του εκάστοτε συνεργαζόμενου Δήμου) για να 
προβεί στην ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου στο  ακίνητο στην οδό Τραπεζούντος 
2,Υμηττός. 
11)Με τις διατάξεις του ν. 604/1977 (Α' 163) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών Ιατρείων  
,Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων» ορίζονται τα εξής: 
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 Κλινικαι...... διακρίνονται εις 
κατηγορίας ως κάτωθι: α. Κτηνιατρείον μικρών ζώων,...». 
γ) του άρθρου 4 «Άδεια ιδρύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. 2 της υποπαρ . E12 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 προϊσταμένη 
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 πληρεί τις 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: 
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«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, αδεια ασκήσεως του κτηνιατρικού 
επαγγέλματος εν Ελλάδι και είναι εγγεγραμμένος εις τίνα αναγνωρισμένον Κτηνιατρικόν Σύλλογον. 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 
αποχώρησεως 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». 
12)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 εγκατάστασης 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 
τους 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) Επανδρωμένα κατ' ελάχιστον εξ ενός Κτηνιάτρου 
και την 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», 
Β) του άρθρου 5 «Υποχρεώσεις Κτηνιάτρου» ορίζεται ότι: «Ο έχων την επιστημονικήν ευθύνην 
κτηνιατρείου ή κλινικής ζώων υποχρεούται όπως: 
α) Προβαίνει εις την διαγνωσιν των ασθενειών και εις την εφαρμογήν της ενδεδειγμένηc θεραπευτικής 
αγωγής β ) Προβαίνει εις την κατά νόμον δήλωση , των διαγνωσμένων υπ’ αυτού νοσημάτων 
υποχρεωτικής δηλώσεως, εις τας αρμοδίας Κτηνιατρικές 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 ) Αναφέρει εις την  αρμόδιαν Κτηνιατρικήν Υπηρεσία 
της περιοχής του, εις το τέλος εκάστου μηνός, εγγράφως, τους πραγματοποιημένους  υπ’αυτού 
εμβολιασμούς κατά των μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως. ε) Μεριμνά και επιβλέπει 
δια την διατήρηση καλών συνθηκών διαβιώσεως των ζώων, την διενέργεια 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 «Υποχρέωσης τηρήσεως βιβλίων» ορίζεται ότι: Τα εν λειτουργία ιδιωτικά ιατρεία ,αι 
κλινικαι ,και τα ενδιαιτήματα ζωών ,πέραν των εις την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 604/1977 
διαλαμβανομένων, τηρούν και τα κάτωθι βιβλία δεόντως τεθεωρημένα και αριθμημένα: α) Βιβλίον 
επιθεωρήσεων β) Βιβλίον καταχωρήσεως διαγεγνωσμένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής 
δηλώσεως. γ) Βιβλίον διενεργουμένων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων 
υποχρεωτικής δηλώσεως, κεχωρισμένως κατ’ είδος εμβολιασμού  δ) Βιβλίον πραγματοποιούμενων 
απολυμάνσεων». 
13)Όλα τα άνωθεν είναι σε συνάρτηση με το προσχέδιου του καινούργιου νομοσχεδίου «Νέο πλαίσιο 
για την ευζωία των ζωών συντροφιάς-Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»».     
Επιπροσθέτως η Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων 
Ζώων Συντροφιάς η οποία συγκροτήθηκε στις  31/10/2019 και ουσιαστικά είναι ο μόνος  φορέας 
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου, έχει την εμπειρία και την υποχρέωση να υποστηρίξει τη 
λειτουργία του Δημοτικού κτηνιατρείου .Επίσης θα έχει την ευθύνη για την περισυλλογή των 
αδέσποτων ζώων ,την μεταφορά τους στο Δημοτικό Κτηνιατρείο για στείρωση κλπ, την αποθεραπεία 
τους και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον. Καταληκτικά , στειρώσεις των αδέσποτων ζώων 
θα γίνονται όσες φορές απαιτηθεί μέσα στον χρόνο . 
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Το Δημοτικό Κτηνιατρείο μέσω της Πενταμελούς Επιτροπής δύναται να αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης 
και εκμάθησης για όλες τις σχολικές βαθμίδες ώστε να αναπτυχτεί το αίσθημα της φιλοζωίας και της 
αρμονικής συνύπαρξης των ζωών με τους κατοίκους του Δήμου μας. 
Προδιαγραφές. Βάσει του Π.Δ.463/1978 και του Ν.604/1977 (Περί ίδρυσης – λειτουργιάς 
κτηνιατρείου, όροι και προϋποθέσεις ),αρκούν δυο αίθουσες διαστάσεων 12 τμ η κάθε μια ,εύκολα 
καθοριζόμενες  και ένα μπάνιο .Απαραίτητος επίσης είναι ένας θερμοσίφωνας , ένας εξαερισμός  και 
aircondition . 
Εξοπλισμός. Απαραίτητος για αδειοδότηση . Ένα χειρουργικό τραπέζι (τουλάχιστον ),πάγκο εργασίας 
επαρκή φωτισμό , χειρουργικά εργαλεία (θα προτείνει ο κτηνίατρος ),τρόπους αποστείρωσης 
(κλίβανος) , ψυγείο, αναισθητική μηχανή. 
Δεν αποτελούν προϋπόθεση για αδειοδότηση, αλλά καλό είναι να υπάρχουν: φυγόκεντρος , 
μικροσκόπιο , συσκευή οξυγόνου, ακτινολογικό μηχάνημα 
Εξοπλισμός γραφείου. Γραφείο ,καρέκλες , ντουλάπια κλπ. 
To Κτηνιατρείο  αδειοδοτείται από τις κατά τόπους κτηνιατρικές περιφερειακές διευθύνσεις. 
Αυτοί θα αξιολογήσουν την επάρκεια του εξοπλισμού. 
Προαιρετικά να υπάρχει χώρος αποθεραπείας .Δηλαδή ξεχωριστός χώρος για σκυλιά (ντέξιον με 
κλουβιά )και χωριστός για γάτες  (με θέρμανση και εξαερισμό). Επιλογή Κτηνίατρου» 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος πρότεινε η λειτουργία του δημοτικού 

κτηνιατρείου να είναι στο κτίριο επί της οδού Τραπεζούντος ή σε όποιο άλλο κτίριο θα 

τηρούνται οι προδιαγραφές. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

Αφού άκουσε την εισήγηση της δημοτικής συμβούλου κας Σκιαδοπούλου τις βρήκε νόμιμες, 

άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες 

καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και ειδικότερα του κ. Αργιανά Δημήτριου ο 

οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι θεωρεί ότι θα έπρεπε 

να υπήρχε το κτηνιατρείο στον ΟΕΥ του Δήμου επομένως θα έπρεπε να αποσυρθεί διότι 

πιστεύει ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τη νομιμότητα και δεν εγκρίνει την ίδρυση του 

κτηνιατρείου και τη στέγαση στο κτίριο επί της οδού Τραπεζούντος 2 και έλαβε γνώση του 

περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του από 15/6/2021 

εγγράφου του τμήματος περιβάλλοντος, καθώς και των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 

463/1978 (96 Α’), του Ν. 604/1977 (Α' 163) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών 

Ιατρείων  ,Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων», του Ν. 4039/2012 (15 Α'), του Ν. 2017/1992 

(Α'31) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς»,  του 

Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010, του Ν.4555/2018 και του Ν. 

4071/2012,  μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και, 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει: 

Α) την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου εντός των ορίων του Δήμου με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό τη 

φροντίδα, περίθαλψη και ευζωία  των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
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Β) τη στέγαση του δημοτικού κτηνιατρείου στο κτίριο επί της οδού Τραπεζούντος 2 στην 

Δημοτική κοινότητα Υμηττού ή σε όποιο άλλο κτίριο κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία εντός των ορίων 

του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε: 

 Δεκαεπτά (17) θετικές ψήφους 

 Τέσσερις (4) θετικές με την επιφύλαξη της νομιμότητας. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι 

ψήφησαν θετικά με επιφύλαξη είναι οι κ.κ. Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης 

Κωνσταντίνος και Ανδρουλάκης Ανδρέας  

 «ΛΕΥΚΟ»(5) δήλωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Τσούτσουρας 

Δημήτριος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη και Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος, με την 

επιφύλαξη της νομιμότητας και 

 Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργιανάς Δημήτριος, σύμφωνα με το σκεπτικό της 

παρούσης 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη 
συνεδρίαση του Σώματος.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  

   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.  

  ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η. 

  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.  

   ΝΤΙΝΟΣ Ν. 

  ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ 

  ΘΑΝΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ. 

  ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι. 

  ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.  

   ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν. 

  ΚΡΟΥΣΟΣ Μ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ. 

  ΛΑΓΔΑ Δ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό. 

                         
                                  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   


