
                         
 

 

    

                 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 Αριθ. Πρακτικού 17 

Αριθ. Απόφ. 59 
 

ΘΕΜΑ: « Παραχώρηση της χρήσης του χώρου κτιρίου (Κτηνιατρικού Χώρου στο Πάρκο Πόλης) του 

Δήμου Φυλής σε εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση πράξεων στειρώσεων, σήμανσης 

και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς ». 
 
 

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 6η του μήνα Απριλίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στο 

Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από πρόσκληση 

της Πρόεδρου κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ. 8613/2-04-21 που 

κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 2-4-2021, σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε στην 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια περιφοράς), για τις σχετικές διαδικασίες και τα θέματα και θεωρούνται παρόντες οι εξής :  

1) Αρβανιτάκη-Περισοράτη Ζωή-Βασιλική Πρόεδρος 18) Ραφτέλης Γεώργιος 

2) Δρόλιας Θεοδόσιος           Αντιπρόεδρος 19) Κούρκουλος Γεώργιος 

3) Πανουτσακοπούλου-Ζαφείρη Σοφία Γραμματέας 20) Βαδεβούλης Απόστολος 

4) Λιάκου Ελένη  21) Σονίδης Γεώργιος 

5) Μαυροειδάκος Ιωάννης  22) Μπουραΐμης Δημήτριος 

6) Σχίζας Αθανάσιος  23) Αβράμης Σταμάτιος 

7) Οικονομάκης Μιχαήλ  24) Σερέπας Σταμάτιος 

8)  Αβράμης Γεώργιος  25) Κουλοχέρης Αλέξανδρος 

9) Μαυροειδής Γεώργιος - Στυλιανός  26) Καμπόλης Δημήτριος    

10) Γεωργιάδης Βασίλειος  27) Μπαδήμας Χρήστος 

11) Καμαρινόπουλος Παναγιώτης  28) Σκαμαντζούρας Κων/νος 

12) Χατζητρακόσιας Νικόλαος  29) Μπρέμπος Αριστείδης 

13) Σαρλάς Μαρίνος  30) Λυχνάκης Αντώνιος 

14) Κρεμύδας Ιωάννης  31) Ζαπάντης Νικόλαος 

15) Αντωνόπουλος Γεώργιος  32) Ρούσσας Χρήστος 

16) Κουράση Χρυσούλα  33) Τσέλας Θεόδωρος 

17) Κρητικός  Γεώργιος    

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) ουδείς 2)  

Ύστερα από την ενημέρωση του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, διαπιστωθείσης της απαρτίας, 

λαμβάνει χώρα το δια περιφοράς Συμβούλιο με τα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα 

ημερήσια διάταξη. 

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω 

Λιοσίων κ. Λιόσης Νικόλαος, Ζεφυρίου κα Λαθουράκη Ταξιαρχία και Φυλής κ. Βλάχος Διονύσιος. 

 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Δ Η Μ Ο Σ  Φ Υ Λ Η Σ  
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Η Πρόεδρος ενημερώνει τους Δημοτικούς Συμβούλους για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

που αφορά την παραχώρηση της χρήσης του χώρου κτιρίου (Κτηνιατρικού Χώρου στο Πάρκο Πόλης) του 

Δήμου Φυλής σε εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση πράξεων στειρώσεων, σήμανσης και 

καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και αναφέρει την με με αριθ. πρωτ. 8376/1-4-2021 εισήγηση 

της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία διαβιβάστηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  

κ. Αβράμη Γεώργιο ως εξής : 

    « Σύμφωνα με τον νόμο 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και με το άρθρο 46 του νόμου 4235/2014 

«την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν από κοινού 

οι δήμοι, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις». Οι παροχές των 

υπηρεσιών περισυλλογής, σήμανσης, περίθαλψης, στείρωσης και επαναφοράς στο φυσικό τους χώρο εάν 

δεν υιοθετηθούν, των αδεσπότων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φυλής, ήδη πραγματοποιούνται από το 

αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φυλής – Τμήμα Απασχόλησης, 

Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, σε πλήρη συνεργασία τόσο με το ΔΙΚΕΠΑΖ, τα μέλη των φιλοζωϊκών 

σωματείων, τα μέλη του Δημοτικού Δικτύου Εθελοντών Φιλόζωων Δήμου Φυλής, όσο και με τους ιδιώτες-

επιχηρήσεις που αναλαμβάνουν από τον Δήμο Φυλής σχετικές υπηρεσίες για να καλυφθούν επιπρόσθετες 

ανάγκες. Προς καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τον ετήσιο απολογισμό του 2019, όπως 

δημοσιεύτηκε στις 4 Απριλίου του 2020, την Παγκόσμια Ημέρα Αδεσπότων Ζώων). 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κείμενη νομοθεσία, αλλά και σύμφωνα με την  Απόφαση του Υπ. 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 1714/75275/06.07.2015 (ΦΕΚ 

1486/16.07.2015 τεύχος Β') «Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των 

πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε 

εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς.»: 

-- Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους 

μπορούν να πραγματοποιούνται  δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους. 

--  Εθελοντής κτηνίατρος, νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να ασκεί το νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα του κτηνιάτρου και προσφέρει εθελοντική εργασία, δηλαδή μη αμειβόμενη, μη 

κερδοσκοπική και με ελευθερία βούλησης. 

--  Αρμόδια αρχή παραχώρησης είναι ο ΟΤΑ α' ή β' βαθμού που διαθέτει σε εθελοντή κτηνίατρο χώρο 

για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

--  Η παραχώρηση της χρήσης χώρου των ΟΤΑ α' και β' βαθμού σε εθελοντή κτηνίατρο γίνεται με 

απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Στη σχετική απόφαση αναφέρεται και η διάρκεια της 

παραχώρησης. Η απόφαση παραχώρησης κοινοποιείται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας 

Περιφέρειας 

--  Για την παραχώρηση χώρου ο εθελοντής κτηνίατρος καταθέτει στην αρμόδια αρχή παραχώρησης 

αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα 

προσωπικά του στοιχεία, ζητά την παραχώρηση χώρου που πληρεί τις προδιαγραφές, βεβαιώνει 

υπεύθυνα ότι θα πραγματοποιεί τις πράξεις του εθελοντικά. 
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-- Οι παραχωρούμενοι χώροι πρέπει: α) να βρίσκονται σε ισόγειο ή υπόγειο όροφο με είσοδο 

ανεξάρτητη, χρησιμοποιούμενη αποκλειστικά για την πρόσβαση των ζώων στο χώρο, β) να έχουν 

ελάχιστη επιφάνεια 20τμ, γ) να είναι διαχωρισμένοι μονίμως ή με κινητό χώρισμα σε χώρο 

διενέργειας των στειρώσεων ανάνηψης των ζώων και χώρο αναμονής των προς στείρωση ζώων, δ) 

να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού - κρύου νερού και ε) να διαθέτουν σύστημα 

ρύθμισης της θερμοκρασίας του χώρου  

-- Ο κτηνιατρικός εξοπλισμός ο οποίος διατίθεται από τον εθελοντή κτηνίατρο πρέπει να περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστον α) φορητό χειρουργικό τραπέζι, β) πηγή κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού του 

χειρουργικού πεδίου, γ) παροχή οξυγόνου χειροκίνητου τύπου, π. χ. αναπνευστικός ασκός τύπου 

ambu, δ) οροστάτη (για την συγκράτηση φιάλης παροχής θεραπευτικών διαλυμάτων, ορών), ε) κλωβό 

μεταφοράς και ανάνηψης για μεγαλόσωμα και μικρόσωμα ζώα, στ) κλίβανο αποστείρωσης των 

χειρουργικών εργαλείων και χειρουργικές ποδιές , ζ) χειρουργικά εργαλεία, ζυγό μέτρησης βάρους 

των ζώων, αναλώσιμα υλικά και φάρμακα και ψυγείο διατήρησης τους, εφόσον απαιτείται, η) 

στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο και θερμόμετρο και θ) ηλεκτρική κουρευτική μηχανή 

- Ο εθελοντής κτηνίατρος υποχρεούται: α) να καταχωρίζει στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του 

άρθρου 4 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, τα ζώα στα οποία έκανε την ηλεκτρονική σήμανση, 

εφόσον είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το άρθρο αυτό, και να αποστέλλει στο τέλος των 

εργασιών του τα στοιχεία των ζώων (είδος, φύλο, φυλή, ημερομηνία στείρωσης, ημερομηνία 

σήμανσης, αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης) στον αρμόδιο Δήμο, στην εποπτεία του οποίου 

βρίσκονται τα ανωτέρω ζώα, προκειμένου να διατηρούνται στο αρχείο του. β) εφόσον πρόκειται για 

εθελοντή κτηνίατρο πάροχο υπηρεσιών, υπό την έννοια του Π.δ. 38/2010 (Α' 78), να αποστέλλει στο 

τέλος των εργασιών του τα στοιχεία των ζώων (είδος, φύλο, φυλή, ημερομηνία στείρωσης, 

ημερομηνία σήμανσης) στον αρμόδιο Δήμο, στην εποπτεία του οποίου βρίσκονται τα ανωτέρω ζώα, 

προκειμένου να διατηρούνται στο αρχείο του και να γίνει η καταγραφή τους στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, γ) να καθαρίζει και να απολυμαίνει το χώρο με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων 

μετά το τέλος των εργασιών του, 

Σύμφωνα με το αρχείο που τηρείται στα πλαίσια της πραγματοποίησης ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος διαχείρισης αδεσπότων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φυλής, υπάρχουν καταγεγραμένες 

μηνιαίως έκτακτες ανάγκες για στείρωση ζώων συντροφιάς, λόγω του υπέρμετρου αριθμού ζώων που 

εγκαταλείπονται στα όρια του Δήμου Φυλής και ιδιαίτερα σε περιοχές του με αραιοκατοίκηση.   

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία  η πραγματοποίηση ακόμα περισσότερων στειρώσεων, σήμανσης 

και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η τυχόν παραχώρηση συγκεκριμένων χώρων σε 

εθελοντές κτηνιάτρους που προτίθεται να προσφέρουν εθελοντικά ορισμένες υπηρεσίες τους. 

Σε συνέχεια της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του κ Σπανούδη Κυριάκου εθελοντή κτηνιάτρου,  με 

αρ. πρωτ. 19609/17-7-2020, του κ Τράκα Νικόλαο εθελοντή  κτηνιάτρου με αρ.πρωτ: 8376/1-4-2021  και 

Διαμαντόπουλο Μιχάλη εθελοντή κτηνιάτρου με αρ.πρωτ: 8375/1-4-2021, σύμφωνα με τις οποίες ζητούν 

«την παραχώρηση ενός χώρου για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς, που να πληρεί τις προδιαγραφές της παρ. 1 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης 

1714/75275/06.07.2015 (ΦΕΚ 1486/16.07.2015 τεύχος Β') Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες 
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προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και 

καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εισηγούμαστε την παραχώρηση της χρήσης του 

Κτηνιατρικού Χώρου-Χώρου Κτιρίου, επί της οδού Κρητικού Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια 

του Δήμου Φυλής ενός χώρου του Δήμου Φυλής στους εθελοντές κτηνιάτρους Σπανούδη Κυριάκο, 

Τράκα Νικόλαο και Διαμαντόπουλο Μιχάλη για την πραγματοποίηση πράξεων στειρώσεων, σήμανσης 

και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο χώρος – κτίριο, Κτηνιατρικός Χωρός,  θα πρέπει να 

τηρεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις της Απόφασης του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 1714/75275/06.07.2015 (ΦΕΚ 1486/16.07.2015 τεύχος Β'), καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ». 

 Στη συνέχεια αναφέρει ότι ο χώρος που παραχωρείται ύστερα από πρόταση του Αντιδημάρχου  

κ. Αβράμη Γεώργιο βρίσκεται στην Διεύθυνση Κρητικού Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια. 

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυλής αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας και του Αντιδημάρχου κ. Αβράμη Γεωργίου 

2. Τον  Ν. 3852/10   

3. Το άρθρο 9 του 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», 

όπως ισχύει  

4. Την Απόφαση του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

1714/75275/06.07.2015 (ΦΕΚ 1486/16.07.2015 τεύχος Β') 

5. Το με αρ.πρωτ: 29002/7-6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Φυλής 

6. Την απόφαση 145/2020 του Δ.Σ. του Δήμου Φυλής 

7. Την με αρ.πρωτ: 19609/17-7-2020 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κτηνιάτρου Σπανούδη 

Κυριάκου 

8. Την με αρ.πρωτ: 8376/1-4-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κτηνιάτρου Τράκα Νικόλαου 

9. Την με αρ.πρωτ: 8375/1-4-2020 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κτηνιάτρου Διαματόπουλου 

Μιχάλη, είδε τα σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

Ομόφωνα αποδέχεται τα ανωτέρω και εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του  

χώρου-κτιρίου επί της οδού Κρητικού Πελάγους, Πάρκο Πόλης, Άνω Λιόσια του Δήμου Φυλής 

στους εθελοντές κτηνιάτρους, Σπανούδη Κυριάκου, Τράκα Νικόλαου και Διαμαντόπουλου Μιχάλη, 

για την πραγματοποίηση πράξεων στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, σύμφωνα με την  Απόφαση του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & 
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Ενέργειας 1714/75275/06.07.2015 (ΦΕΚ 1486/16.07.2015 τεύχος Β'), με την συνεργασία, με τον 

καθορισμό κάθε άλλης λεπτομέρειας και τελικά και με την έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου 

τμήματος του Δήμου Φυλής. Ο βασικός κτηνιατρικός εξοπλισμός, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από  

τον εθελοντή κτηνίατρο (χειρουργικό τραπέζι, κλείβανος αποστείρωσης, φωτιστικό χειρουργικού πεδίου, 

κλωβός μεταφοράς κα) θα διατεθεί από τον Δήμος Φυλής. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραχώρησης χρήσης του ανωτέρου χώρου-κτιρίου θα είναι η 

31η Δεκεμβρίου 2021. 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ κ. Δρόλιας Θεοδόσης και οι Δ.Σ. κ.κ. Κουλοχέρης Αλέξανδρος, Μπαδήμας 

Χρήστος, Σκαμαντζούρας Κων/νος, Μπρέμπος Αριστείδης και Λυχνάκης Αντώνιος, ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ 

με τις παρατηρήσεις τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά.  

 

 

Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται. 

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 

 

              Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα μέλη 

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ 

        ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές Απόσπασμα       

Εκ του Πρακτικού 

Η   Πρόεδρος                                                                                                       
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