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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 12-4-2013 

ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   15 / 2013 

 

Θ Δ Μ Α: «Λήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αδέζπνησλ ζθύισλ από ην 

ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 12 ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 990/8-4-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο  

2. Ηζααθίδε Άληδεια 

3. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αδέζπνησλ 

ζθύισλ από ην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Α5/1210/19-4-1978 (ΦΔΚ 424/Β΄/10-5-1978) Κνηλήο Υπνπξγηθήο 

Απόθαζεο. 

δ) Τν γεγνλόο όηη ζην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ πεξηθέξνληαη αξθεηνί αδέζπνηνη ζθύινη, νη 

νπνίνη επηβάιιεηαη άκεζα λα απνκαθξπλζνύλ. 
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 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη εληόο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ πεξηθέξνληαη αξθεηνί αδέζπνηνη ζθύινη, νη νπνίνη έρνπλ εγθαηαιεηθζεί από ηνπο 

ζπλνδνύο ηνπο, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4039/2012. Οξηζκέλνη από απηνύο 

παξελνρινύλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη όρη ιίγεο θνξέο επηηίζεληαη ζ’ απηνύο θαη 

πξνθαινύλ δεκηέο ζηνπο ηάθνπο ησλ λεθξώλ. Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί ηελ έληνλε 

δπζθνξία θαη δηθαηνινγεκέλε αγαλάθηεζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, νη νπνίνη καο 

δειώλνπλ όηη ζα θαηαζέζνπλ αγσγή θαηά παληόο ππεπζύλνπ γηα ηε βεβήισζε ησλ ηάθσλ 

ησλ πξνζθηιώλ ηνπο πξνζώπσλ. Από ηελ άιιε, ε πθηζηάκελε λνκνζεζία δελ παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηελ ππεξεζία καο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα θαη επηπξόζζεηα δέρεηαη έληνλε 

πίεζε από ηα δσνθηιηθά ζσκαηεία, λα κε πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα πνπ αληίθεηηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (Ν. 4039/2012). 

 Καηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4039/2012 «1. νη Γήκνη ππνρξενύληαη λα 

κεξηκλνύλ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο….2. Γηα 

ηνλ παξαπάλσ ζθνπό θάζε Γήκνο ή όκνξνη ή ζπλεξγαδόκελνη Γήκνη ηδξύνπλ θαη 

ιεηηνπξγνύλ δεκνηηθά ή δηαδεκνηηθά θηεληαηξεία θαη θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο 

..… Τα θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο απνηεινύλ ρώξνπο πξνζσξηλήο 

παξακνλήο θαη πεξίζαιςεο …. 3. Γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο 

ζπγθξνηνύληαη ζπλεξγεία από άηνκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα θαη έκπεηξα ζηελ αηρκαισζία 

δώσλ ζπληξνθηάο, πνπ θαζνδεγνύληαη θαη ειέγρνληαη ζην έξγν ηνπο από θηελίαηξν, ν νπνίνο 

νξίδεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία Κηεληαηξηθήο ηνπ Γήκνπ θαη, όπνπ απηή δελ έρεη 

ζπζηαζεί, από ην Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή από ηε Γηεύζπλζε 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. 4. Τα αδέζπνηα 

δώα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, νδεγνύληαη ηκεκαηηθά ζηα ππάξρνληα θαηαθύγηα 

αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ζηα δεκνηηθά θηεληαηξεία ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη ζε 

ηδησηηθά θηεληαηξεία …. 9. …… Εώα ζπληξνθηάο, πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί θαη ζύκθσλα κε 

γλσκάηεπζε ηνπ θηελίαηξνπ θξίλνληαη όηη είλαη πγηή, επαλεληάζζνληαη άκεζα ζην νηθείν ηνπο 

πεξηβάιινλ, εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηζπιιέγεζαλ, αθνύ 

πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί όηη έρνπλ ζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί ειεθηξνληθά θαη όηη έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξσζε. 10 ….. Τελ επζύλε γηα ηελ 

επίβιεςε θαη ηε θξνληίδα ησλ επαλεληαζζόκελσλ αδέζπνησλ δώσλ έρνπλ από θνηλνύ νη 

Γήκνη νη νπνίνη κάιηζηα δύλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ζεκεία παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνύ 

γηα ηα δώα απηά, θαζώο θαη ηα ζπλεξγαδόκελα κε απηνύο θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ελώζεηο. 

Γελ επηηξέπεηαη επαλαθνξά ζε πεξηνρέο κε λνζνθνκεία, ζρνιεία, αζιεηηθά θέληξα, 

απηνθηλεηόδξνκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο, ιηκάληα, αεξνδξόκηα θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. 

Με απόθαζε ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αδέζπνησλ 
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δώσλ ζηελ πεξηνρή πνπ απηά επαλαθέξνληαη, θαζώο θαη ε νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρώλ πνπ 

δελ επηηξέπεηαη ε επαλαθνξά ηνπο …. 12. Σε θάζε Γήκν ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ πεληακειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 

αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ….. Ζ πξναλαθεξζείζα επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ 

επηθηλδπλόηεηα ελόο δώνπ ζπληξνθηάο, ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο παξαγξάθνπ ζη΄ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο, θαζώο θαη αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ.». 

 Με βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νη δήκνη ππνρξενύληαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 

πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ ζθύισλ. Σηελ θαηεύζπλζε απηή ηδξύνπλ θαη 

ιεηηνπξγνύλ δεκνηηθά ή δηαδεκνηηθά θηεληαηξεία θαη θαηαθύγηα αδέζπνησλ δώσλ 

ζπληξνθηάο, ηα νπνία απνηεινύλ ρώξνπο πξνζσξηλήο παξακνλήο θαη πεξίζαιςεο. Γηα ηελ 

πεξηζπιινγή ζπγθξνηνύληαη ζπλεξγεία από άηνκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα θαη έκπεηξα 

ζηελ αηρκαισζία δώσλ ζπληξνθηάο, πνπ θαζνδεγνύληαη θαη ειέγρνληαη ζην έξγν ηνπο από 

θηελίαηξν. Τα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, κεηαθέξνληαη ζε θαηαθύγηα 

αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ζηα δεκνηηθά θηεληαηξεία ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη ζε 

ηδησηηθά θηεληαηξεία. Όζα από απηά θξίλνληαη όηη είλαη πγηή, επαλεληάζζνληαη ζην 

πεξηβάιινλ, εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηζπιιέγεζαλ, αθνύ 

εκβνιηαζζνύλ θαη ζηεηξσζνύλ. Γελ επηηξέπεηαη επαλαθνξά ζε πεξηνρέο κε λνζνθνκεία, 

ζρνιεία, αζιεηηθά θέληξα, απηνθηλεηόδξνκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο, ιηκάληα, αεξνδξόκηα θαη 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. Με απόθαζε ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, κεηαμύ άιισλ, κπνξνύλ λα 

νξηνζεηεζνύλ νη πεξηνρέο πνπ δελ επηηξέπεηαη ε επαλαθνξά ηνπο.  

 Δπηπξόζζεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο αξηζκ. Α5/1210/19-4-1978 

Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 424/Β΄/10-5-1978) ην Κνηκεηήξην πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη κε ηνίρν ή άιιε 

πεξίθξαμε, πνπ λα παξεκπνδίδεη ηελ είζνδν δώσλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιόγσ ησλ δηθαηνινγεκέλσλ θαζεκεξηλώλ έληνλσλ 

παξαπόλσλ θαη θαηαγγειηώλ ησλ ζπγγελώλ θαη επηζθεπηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, πξέπεη λα 

ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ άκεζε πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ ζθύισλ θαη απνκάθξπλζε 

απηώλ από ην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό από όινπο όηη δελ ζπλάδεη ζε έλα ρώξν θνηκεηεξίνπ ε 

παξνπζία ησλ αδέζπνησλ ζθύισλ. Γελ κπνξεί έλαο ηόπνο ηηκήο θαη κλήκεο ησλ πξνζθηιώλ 

καο πξνζώπσλ πνπ δελ είλαη πιένλ καδί καο, λα απνηειεί ρώξν ζπλάζξνηζεο ησλ 

αδέζπνησλ ζθύισλ ηεο πεξηνρήο. Ζ θαηάζηαζε απηή πξέπεη λα αιιάμεη. Οη αδέζπνηνη 

ζθύινη επηβάιιεηαη άκεζα λα απνκαθξπλζνύλ από ην Κνηκεηήξην θαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζε 

έλα θαηάιιειν ρώξν.  

 Δπίζεο, πξέπεη λα ειεγρζεί όιε ε πεξίθξαμε ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη εθόζνλ 

δηαπηζησζεί όηη ππάξρνπλ ζεκεία πνπ επλννύλ ηελ είζνδν ησλ ζθύισλ, λα ζθξαγίζνπλ. Οη 
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εξγαδόκελνη ζην θπιάθην θαη ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ πξέπεη λα 

απνηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη παξακνλή αδέζπνησλ ζθύισλ εληόο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, λα 

θάλνπλ απζηεξέο ζπζηάζεηο ζ’ όζνπο επηζθέπηεο εγθαηαιείπνπλ, ηαΐδνπλ θαη θξνληίδνπλ 

ηνπο αδέζπνηνπο ζθύινπο εληόο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη γεληθόηεξα λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξνπζίαο αδέζπνησλ ζθύισλ ζην Κνηκεηήξην. Όζνη 

επηζθέπηεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ δηαπηζησζεί όηη εγθαηαιείπνπλ, ηαΐδνπλ θαη θξνληίδνπλ ηνπο 

αδέζπνηνπο ζθύινπο εληόο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ, κπνξεί λα ηνπο απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζην Κνηκεηήξην γηα 

νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 

 

 Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Α5/1210/19-4-1978 (ΦΔΚ 424/Β΄/10-5-1978) Κνηλήο Υπνπξγηθήο 

Απόθαζεο. 

δ) Τν γεγνλόο όηη ζην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ πεξηθέξνληαη αξθεηνί αδέζπνηνη ζθύινη, νη 

νπνίνη επηβάιιεηαη άκεζα λα απνκαθξπλζνύλ. 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 

 Α. Τνλ έιεγρν θαη ηελ άκεζε ζθξάγηζε ηεο πεξίθξαμεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ εθόζνλ 

δηαπηζησζεί όηη ππάξρνπλ ζεκεία πνπ επλννύλ ηελ είζνδν ησλ ζθύισλ. 

 Β. Οη εξγαδόκελνη ζην θπιάθην θαη ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ λα 

απνηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη παξακνλή αδέζπνησλ ζθύισλ εληόο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, λα 

θάλνπλ απζηεξέο ζπζηάζεηο ζ’ όζνπο επηζθέπηεο ηαΐδνπλ ηνπο αδέζπνηνπο ζθύινπο εληόο 

ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη γεληθόηεξα λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο παξνπζίαο αδέζπνησλ ζθύισλ ζην Κνηκεηήξην. 

 Γ. Σε όζνπο επηζθέπηεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ δηαπηζησζεί όηη εγθαηαιείπνπλ, ηαΐδνπλ θαη 

θξνληίδνπλ ηνπο αδέζπνηνπο ζθύινπο εληόο ηνπ Κνηκεηεξίνπ, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ, κπνξεί λα ηνπο απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζην 

Κνηκεηήξην γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. 
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 Γ. Να δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο, ζηελ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ ζθύισλ από ην 

ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ιόγσ κε ύπαξμεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο 

ζηνλ Γήκν Κνξδειηνύ – Δπόζκνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ λνκνζεζία. 

Δ. Να ζπληαρζεί ιηηό θείκελν, ην νπνίν ζα αλαξηεζεί ζε δηάθνξνπο ρώξνπο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ θαη ζα κνηξάδεηαη ζηνπο επηζθέπηεο, όπνπ ζα δεηείηαη ε ζπκβνιή όισλ ζηε 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Σ. Λόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο, λα παξαπεκθζεί γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απόθαζεο ζε επόκελν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 15 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

   Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 


