ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 170
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με
αρ. πρωτ. 15157/15-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Λώλη Γεωργία
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Φίλιππος
Πολίτης Σπυρίδων
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Κοντογεώργης Ηλίας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος και
Κατωπόδη Ευανθία, προσήλθαν πριν την
συζήτηση του 3ου θέματος Ε.Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Πάνος Γαζής, αποχώρησε πριν
την συζήτηση το 4ου θέματος Ε.Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Γληγόρης Κων/νος και
Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησαν πριν
την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, επέστρεψε
πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου
θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Λώλη Γεωργία, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βασιλικής, ο οποίος ήταν απών.
Το 6ο θέμα της Η.Δ. προτάσσεται μετά το 3ο θέμα της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 14ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 319/14 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση μελών στην
5μελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.
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Λόγω απουσίας της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κας Σωτηρίας Γαζή-Παρασκευά,
προεδρεύει ο πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος, του επιτυχόντος συνδυασμού, κ. Χρήστος
Κατηφόρης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεωργάκης Γεώργιος, είπε στο Δημ. Συμβούλιο:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4235/11.02.2014 «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», με τον οποίο τροποποιείται ο Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με
κερδοσκοπικό σκοπό».
Και συγκεκριμένα στο άρθρο 46 παράγραφος 12.α αναφέρεται ότι:
«12. 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:
αα) 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.
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου
επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου
Δήμου.
γγ) 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.»
2. Το αρ.14860/10-7-2015 έγγραφο του νεοσύστατου φιλοζωικού σωματείου με την επωνυμία
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ANIMAL CARE LEFKAS» με το
οποίο αιτείται να αποδεχτούμε τη συμμετοχή του στην Επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων
Δήμου Λευκάδας.
3. Την αρ.319/2014 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Λευκάδας με την οποία είχαν οριστεί τρείς
εκπρόσωποι του Δήμου με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγούμαστε
όπως, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας τροποποιήσει την αρ.319/2014
απόφαση Δ.Σ. και να αποφασίσει τον ορισμό δύο (2) μελών του με τους αναπληρωτές τους για τη
συμμετοχή τους στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση Δημάρχου .
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με
είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της αρ.319/2014 προηγούμενης απόφασής του ως κατωτέρω:
Ορίζει ως μέλη για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς τους δημοτικούς συμβούλους:
1. κα Λώλη Γεωργία, με αναπληρωτή τον κ. Γεωργάκη Γεώργιο.
2. κ. Σκληρό Φίλιππο, με αναπληρωτή τον κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Η επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου όπου θα τοποθετηθεί και το νέο μέλος
του νεοσύστατου φιλοζωικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ANIMAL CARE LEFKAS» , κα Βερυκίου Ελισάβετ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.170/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα μέλη
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ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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