ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 319
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 27063/15-10-2014 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
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Κούρτης Γεώργιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Χαλικιάς Ευάγγελος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (30) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 14ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής του άρθρου 46 παρ.12 του Ν. 4235/2014
που αφορά στην παρακολούθηση του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: Λώλη Γεωργία, Εντεταλµένη Σύµβουλος
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Η εντεταλµένη σύµβουλος, κα Λώλη Γεωργία, εισηγούµενη το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την
εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το Ν. 4235/11.02.2014 «∆ιοικητικά 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 ∆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. Στην επιτροπή µετέχουν:
αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο 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 ∆ήµου.
γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο, 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 ∆ήµοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες
δηµιουργούν δίκτυο ενηµέρωσης.»
Με βάση τα παραπάνω Εισηγούµαστε όπως, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας
αποφασίσει τον ορισµό τριών (3) 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 ∆ηµάρχου .»
Ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε την κα Λώλη Γεωργία, µε αναπληρωτή τον κ. Γεωργάκη Γεώργιο.
Ο κ. Γληγόρης πρότεινε στη θέση των συµβούλων να προταθούν δηµότες.
Στη συνέχεια ο κ. Ζουριδάκης, πρότεινε ως τακτικό µέλος τον κ. Σκληρό Φίλιππο µε αναπληρωτή
του τον Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Ο κ. Μαργέλης πρότεινε ως τακτικό µέλος την κα Καρφάκη Μαριάννα, µε αναπληρωτή τον κ.
Βικέντιο Νικόλαο.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
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. κα Καρφάκη Μαριάννα, µε αναπληρωτή τον κ. Βικέντιο Νικόλαο
3. κ. Σκληρό Φίλιππο, µε αναπληρωτή τον κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Η επιτροπή θα συγκροτηθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.319/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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