ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 290/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Αυγούστου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
13117/3-8-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Κατωπόδη Νίκη
8
9 Τυπάλδος Νικόλαος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε κανονισµό διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
τα εξής:
«∆ιατάξεις:
Του Ν.3463/2006, άρθρο75.
Του Ν.4056/2012, άρθρο 17, παρ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, &10.
Του Ν.3463/2006, άρθρο 199, παρ. 4.
Του Ν.3852/2010, άρθρο 72, παρ.ιστ(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει
Σύµφωνα µε το άρθρο 75 Εδάφ. α Ενότητα Ι του Ν. 3463/2006 «Οι δηµοτικές και οι κοινοτικές αρχές
διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της
εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας
ζωής της τοπικής κοινωνίας.»
Σύµφωνα µε την παρ. ιστ του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.
1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
Σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις, τα ανεπιτήρητα ζώα που συλλαµβάνονται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις
και διαδικασίες, αποτελούν περιουσία του ∆ήµου (κινητή) η οποία διατίθεται για συγκεκριµένους σκοπούς.

1.
2.
3.
4.

Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.4056/2012:
•
Παρ. 1 «Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που
βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συµπεριλαµβανοµένου του βοσκότοπου
αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήµανση».
•
Παρ. 2 «Οι δήµοι της χώρας υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή, µεταφορά
φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους».
•
Παρ. 3 «Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήµοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική
εκµετάλλευση, επιτρεποµένης της συνεργασίας µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή
µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το ∆ηµόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Εφόσον ο δήµος δεν
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έχει τις εγκαταστάσεις µπορεί να κάνει σύµβαση µε ιδιώτη για την σύλληψη, για την περισυλλογή, την µεταφορά
των ανεπιτήρητων στο στάβλο.
Με βάση τα ανωτέρω, ο ∆ήµος Λευκάδας:
α) έχει ιδρύσει κτηνοτροφική εκµετάλλευση µε Κωδικό Εκµετάλλευσης βοοειδών: EL2400085
β)έχει συνάψει την µε αρ.πρωτ.:10393/26-06-2020(20SYMVSYMV2008 2020-06-260) σύµβαση παροχής
υπηρεσιών περισυλλογής ,µεταφοράς και σταβλισµού για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα του ∆ήµου Λευκάδας
µε την κα Καραπάλη Μαργαρίτα για το ηµερολογιακό έτος 2020.
•
Παρ. 4 «Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική
εκµετάλλευση της παραγράφου 3, σηµαίνονται µε ενώτια, καταγράφονται στο µητρώο της εκµετάλλευσης και στην
Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση».
•
Παρ. 6 «Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη
σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον µετά την παρέλευση δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την
περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήµου».
•
Παρ. 7 «Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το
δήµο µε διαδικασίες πλειστηριασµού. Ο δήµος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς µε φιλανθρωπική στόχευση
τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης της παραγράφου3».
•
Παρ. 8 «Σε κάθε δήµο συγκροτείται, µε απόφαση του δηµάρχου, τριµελής επιτροπή
παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µε υποχρεωτική συµµετοχή
ενός τουλάχιστον γεωπόνου του δήµου».
Ο ∆ήµος Λευκάδας έχει συγκροτήσει τριµελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων µε την υπ’ αριθµ.20891/15-10-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου .
•
Παρ. 9 «Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήµανση
του ζώου, επιβάλλονται πρόστιµα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150)
ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιµο βεβαιώνεται από την τριµελή επιτροπή της παραγράφου 8, ενώ
επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονοµική υπηρεσία του δήµου».
•
Παρ. 10 «Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την
επιστροφή του, εντός του δεκαηµέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριµένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης
του καταβάλει στο δήµο δέκα (10) ευρώ ανά ηµέρα διατήρησης του ζώου στη δηµοτική κτηνοτροφική
εγκατάσταση».
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 «∆ωρεές δηµοτικών και κοινοτικών
κινητών πραγµάτων, πλην χρηµατικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, προς το
∆ηµόσιο, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που
συνδέεται µε την προαγωγή των τοπικών συµφερόντων ή την άµεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.».
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή η σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων είναι κατά
διαστήµατα αρκετά συχνή και η φροντίδα τους πολυδάπανη , προκειµένου για την ελαχιστοποίηση της
επιβάρυνσης του ∆ήµου µέσω του κόστους σίτισης των ζώων και την αµεσότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση της
προβλεπόµενης διαδικασίας σφαγής των ζώων και δωρεάν διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Την έγκριση του «Κανονισµού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (σφαγής & πάγιας δωρεάν
διάθεσης παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ∆ήµου Λευκάδας)» όπως αυτός σας
επισυνάπτεται.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός µιας πάγιας διαδικασίας σχετικά µε τη σύλληψη, διατήρηση,
τη διάθεση, και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου
Λευκάδας και την δωρεάν διάθεση των παραγόµενων προϊόντων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η
αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας και η θέσπιση σταθερού πλαισίου διάθεσης των ζώων που
εµπίπτουν στην κινητή περιουσία του ∆ήµου, έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ηµερήσιας
διάταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τις συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων µε γνώµονα την αρχή της
οικονοµικότητας και της αποτελεσµατικότητας, καθώς και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του ∆ήµου µέσω
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του κόστους σίτισης των ζώων και την αµεσότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας
σφαγής των ζώων και δωρεάν διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων.

Άρθρο 2
Νοµικό πλαίσιο
Ο Ν.4056/2012, άρθρο 17.
Ο Ν.3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος .
Ο Ν.3852/2010, άρθρο 72 παρ.ιστ(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).

Άρθρο 3
∆ιαδικασία σύλληψης & διατήρησης των ζώων
Ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσία του ∆ήµου για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
Ενηµέρωση του αναδόχου για την αναζήτηση-εντοπισµό-συλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών

1.
2.
ζώων.

3.
4.

Σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από τον ιδιώτη ανάδοχο.
Αποµάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και µεταφορά στο χώρο φύλαξης.
(Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήµανσης:
•
Επικοινωνία µε το Τµήµα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την
ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ζώων.
•
Επιβολή του οριζόµενου από τον νόµο προστίµου στον ιδιοκτήτη τους µε απόφαση της
Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
•
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυµεί την επιστροφή τους υποβάλλει σχετική
αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιµο και δέκα (10) Ευρώ ανά ηµέρα διατήρησης του ζώου στη σταβλική
εγκατάσταση και του επιστρέφονται τα ζώα.
•
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί την επιστροφή τους εντός δέκα (10)
ηµερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του εκµετάλλευση,
ύστερα από σχετική Απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων .
(Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήµανσης:
•
Τα ζώα που δε φέρουν ενώτια, σηµαίνονται µε τα κατάλληλα για βοοειδή ενώτια και καταχωρούνται στο
µητρώο εκµετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων µε τον κωδικό εκµετάλλευσης του ∆ήµου.
•
∆ιατήρηση των ζώων για δέκα (10) ηµέρες.
•
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για την επιστροφή τους, ακολουθείται
η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (επιβολή προστίµου, πληρωµή και επιστροφή ζώων).

Άρθρο 4
Εκποίηση ή σφαγή & πάγια δωρεάν διάθεση παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική
εκµετάλλευση του ∆ήµου Λευκάδας
Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η εκποίηση ή η σφαγή των παραγωγικών ζώων
της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την:
•
κατ’ ελάχιστο διατήρησή τους για το οριζόµενο, από τον Ν.4056/12 άρθρο 17, διάστηµα των
δέκα (10) ηµερών και
•
λήψη σχετικής Απόφασης από τριµελή Επιτροπή ,σκοπός της οποίας είναι η ολοκλήρωση των
διαδικασιών για την καθ ΄οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή και δωρεάν διάθεση των παραγόµενων προϊόντων
.Τα µέλη της επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους καθορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η εκποίηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας ζώων
γίνεται από το ∆ήµο µε διαδικασίες πλειστηριασµού.
Στην περίπτωση σφαγής των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου
Λευκάδας καθορίζεται η πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων που προκύπτουν από
την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας στα ιδρύµατα µε
φιλανθρωπική στόχευση και σε αναλογία:
1.
Γηροκοµείο Λευκάδας το 50% της συνολικής ποσότητας
2.
Κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου Λευκάδας το 50% της συνολικής
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ποσότητας.
Σε περίπτωση που η παραπάνω κατανοµή δεν είναι εφικτή είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος των παραπάνω
φορέων για τα συγκεκριµένα προϊόντα είτε λόγω ύπαρξης έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης για τη διάθεση των
προϊόντων σε άλλους φιλανθρωπικούς φορείς η κατανοµή µπορεί να γίνεται κατόπιν κατάθεσης αιτηµάτων των
ιδρυµάτων – φορέων ( εκτός των προαναφερθέντων ) στο ∆ήµο Λευκάδας προκειµένου να εξετασθεί από την
Τριµελή Επιτροπή.
Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή πρακτικού παραλαβής των προϊόντων
από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισµό.
Άρθρο 5
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και δηµοσιοποίησής
του. Ο κανονισµός τροποποιείται ή συµπληρώνεται µόνον µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε ενδεχόµενη
µεταβολή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ο Κανονισµός θα προσαρµόζεται µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας του
∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η ισχύουσα νοµοθεσία.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής προτείνει να συµπληρωθεί στο άρθρο 4 στην παράγραφο:
«Σε περίπτωση που η παραπάνω κατανοµή δεν είναι εφικτή είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος των παραπάνω
φορέων για τα συγκεκριµένα προϊόντα είτε λόγω ύπαρξης έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης για τη διάθεση των
προϊόντων σε άλλους φιλανθρωπικούς φορείς η κατανοµή µπορεί να γίνεται κατόπιν κατάθεσης αιτηµάτων των
ιδρυµάτων – φορέων ( εκτός των προαναφερθέντων ) στο ∆ήµο Λευκάδας προκειµένου να εξετασθεί από την
Τριµελή Επιτροπή» η φράση, ή όπου αλλού κρίνει σκόπιµο η επιτροπή.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. στη συνέχεια πρότεινε την τροποποίηση στο άρθρο 3 Β) και συγκεκριµένα να
καταγραφεί
•
Τα ζώα που δε φέρουν ενώτια, σηµαίνονται µε τα κατάλληλα για το είδος ενώτια και καταχωρούνται στο
µητρώο εκµετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων µε τον κωδικό εκµετάλλευσης του ∆ήµου.
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή στη συνέχεια είπε: Θεωρώ ότι η εισήγηση δεν πληροί βασικές αρχές
ενός κανονισµού.
∆ιαφωνώ στο άρθρο 4 που αναφέρεται ότι δίνονται όλες οι κινήσεις στην 3µελή επιτροπή παρακολούθησης.
Προτείνω η 3µελής επιτροπή να εισηγείται προς το ∆.Σ. και το ∆.Σ. να αποφασίζει.
Επιφυλάσσοµαι, απέχω της ψηφοφορίας και θα τοποθετηθώ στο ∆.Σ.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισηγήσεως µε τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν ψήφισαν επτά (7) µέλη της Ο.Ε.
Απέχει η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι (παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν.4635/19).
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση, όπως τροποποιήθηκε
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆.Σ. την έγκριση του «Κανονισµού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (σφαγής
& πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ∆ήµου Λευκάδας)»
ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός µιας πάγιας διαδικασίας σχετικά µε τη σύλληψη, διατήρηση,
τη διάθεση, και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου
Λευκάδας και την δωρεάν διάθεση των παραγόµενων προϊόντων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η
αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας και η θέσπιση σταθερού πλαισίου διάθεσης των ζώων που
εµπίπτουν στην κινητή περιουσία του ∆ήµου, έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ηµερήσιας
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διάταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τις συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων µε γνώµονα την αρχή της
οικονοµικότητας και της αποτελεσµατικότητας, καθώς και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του ∆ήµου µέσω
του κόστους σίτισης των ζώων και την αµεσότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας
σφαγής των ζώων και δωρεάν διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων.

Άρθρο 2
Νοµικό πλαίσιο
Ο Ν.4056/2012, άρθρο 17.
Ο Ν.3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος .
Ο Ν.3852/2010, άρθρο 72 παρ.ιστ(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).

Άρθρο 3
∆ιαδικασία σύλληψης & διατήρησης των ζώων
Ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσία του ∆ήµου για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
Ενηµέρωση του αναδόχου για την αναζήτηση-εντοπισµό-συλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών

5.
6.
ζώων.

7.
8.

Σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από τον ιδιώτη ανάδοχο.
Αποµάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και µεταφορά στο χώρο φύλαξης.
(Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήµανσης:
•
Επικοινωνία µε το Τµήµα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την
ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ζώων.
•
Επιβολή του οριζόµενου από τον νόµο προστίµου στον ιδιοκτήτη τους µε απόφαση της
Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
•
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυµεί την επιστροφή τους υποβάλλει σχετική
αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιµο και δέκα (10) Ευρώ ανά ηµέρα διατήρησης του ζώου στη σταβλική
εγκατάσταση και του επιστρέφονται τα ζώα.
•
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί την επιστροφή τους εντός δέκα (10)
ηµερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του εκµετάλλευση,
ύστερα από σχετική Απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων .
(Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήµανσης:
•
Τα ζώα που δε φέρουν ενώτια, σηµαίνονται µε τα κατάλληλα για το είδος ενώτια και καταχωρούνται στο
µητρώο εκµετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων µε τον κωδικό εκµετάλλευσης του ∆ήµου.
•
∆ιατήρηση των ζώων για δέκα (10) ηµέρες.
•
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για την επιστροφή τους, ακολουθείται
η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (επιβολή προστίµου, πληρωµή και επιστροφή ζώων).

Άρθρο 4
Εκποίηση ή σφαγή & πάγια δωρεάν διάθεση παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική
εκµετάλλευση του ∆ήµου Λευκάδας
Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η εκποίηση ή η σφαγή των παραγωγικών ζώων
της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την:
•
κατ’ ελάχιστο διατήρησή τους για το οριζόµενο, από τον Ν.4056/12 άρθρο 17, διάστηµα των
δέκα (10) ηµερών και
•
λήψη σχετικής Απόφασης από τριµελή Επιτροπή ,σκοπός της οποίας είναι η ολοκλήρωση των
διαδικασιών για την καθ ΄οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή και δωρεάν διάθεση των παραγόµενων προϊόντων
.Τα µέλη της επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους καθορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η εκποίηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας ζώων
γίνεται από το ∆ήµο µε διαδικασίες πλειστηριασµού.
Στην περίπτωση σφαγής των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου
Λευκάδας καθορίζεται η πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων που προκύπτουν από
την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Λευκάδας στα ιδρύµατα µε
φιλανθρωπική στόχευση και σε αναλογία:
3.
Γηροκοµείο Λευκάδας το 50% της συνολικής ποσότητας
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4.

Κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου Λευκάδας το 50% της συνολικής
ποσότητας.
Σε περίπτωση που η παραπάνω κατανοµή δεν είναι εφικτή είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος των παραπάνω
φορέων για τα συγκεκριµένα προϊόντα είτε λόγω ύπαρξης έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης για τη διάθεση των
προϊόντων σε άλλους φιλανθρωπικούς φορείς η κατανοµή µπορεί να γίνεται κατόπιν κατάθεσης αιτηµάτων των
ιδρυµάτων – φορέων ( εκτός των προαναφερθέντων ) στο ∆ήµο Λευκάδας προκειµένου να εξετασθεί από την
Τριµελή Επιτροπή, ή όπου αλλού κρίνει σκόπιµο η επιτροπή.
Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή πρακτικού παραλαβής των προϊόντων
από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισµό.
Άρθρο 5
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος κανονισµού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και
δηµοσιοποίησής του. Ο κανονισµός τροποποιείται ή συµπληρώνεται µόνον µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Σε ενδεχόµενη µεταβολή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ο Κανονισµός θα προσαρµόζεται µε µέριµνα της
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η ισχύουσα νοµοθεσία.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 290/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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