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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 27.05.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 6η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 74η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.05.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :5302/03-06-2020 

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα : Κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με την 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού 

Πηλίου», με αντικείμενο την διαχείριση των υιοθεσιών, που προβλέπονται από 

την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, σε συνδυασμό με την Οδηγία 

92/65/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε το Εθνικό Δίκαιο με το ΠΔ 184/1996 (ΦΕΚ Α΄ 

137) «Yγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο ζώων λοιπών ειδών ζώων 

κλπ». 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

10.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

11.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

12.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

15.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

16.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

7.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

8.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

9.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

Κανείς  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 4706/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του  κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην δια 

περιφοράς  συνεδρίαση. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθώς από το σύνολο των εικοσιένα 

(21) μελών, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εικοσιένα (21) μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και οι εννέα (9) Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας 

Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία κατέθεσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail) ερωτήσεις - τοποθετήσεις επί διαφόρων θεμάτων, όπως αναλυτικά καταγράφονται 

στα πρόχειρα πρακτικά της συνεδρίασης. 
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Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για 

τη τήρηση των πρακτικών.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 6ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 27η Μαΐου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

έναρξης συνεδρίασης 14.00 μ.μ και ώρα λήξης συνεδρίασης 15:00 μ.μ. 

ΘΕΜΑ : 7ο  

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: Κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με την αστική 

μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου», με 

αντικείμενο την διαχείριση των υιοθεσιών, που προβλέπονται από την παρ. 1 του 

άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, σε συνδυασμό με την Οδηγία 92/65/ΕΟΚ, η οποία 

ενσωματώθηκε το Εθνικό Δίκαιο με το ΠΔ 184/1996 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Yγειονομικοί όροι 

που διέπουν το εμπόριο ζώων λοιπών ειδών ζώων κλπ». 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος το σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού, 

το οποίο έχει ως παρακάτω : 

*************************** 

Ιδιωτικό συμφωνητικό 

Στην Ζαγορά σήμερα στις ... ανάμεσα στους : 

1. Το ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου”, που εδρεύει 

στη Ζαγορά Μαγνησίας, το οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. … αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και   

2. Την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με των επωνυμία “Φιλόζωοι Ανατολικού 

Πηλίου”, η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που 

εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την κ. Ελευθερία Ζιάκα, κάτοικο 

................................ , ΑΔΤ ................................ , συμφωνούνται τα ακόλουθα : 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3049/2012 οι Δήμοι υποχρεούνται να 

μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από 

συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί 

σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.  Οι κατά τα ως άνω 

φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να 

διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή 

οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των 

ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το 

είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του 
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ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα 

σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου. 

Τμήμα αυτής της αρμοδιότητας, που αφορά αποκλειστικά στην υιοθεσία των 

ζώων συντροφιάς, τα οποία μετά την περισυλλογή τους και την φιλοξενία σε καταφύγια, 

δηλαδή την θέση τους υπό την εποπτεία του Δήμου, παύουν να είναι αδέσποτα και τις 

υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Ν. 4039/2012 θα ασκείται από κοινού από 

τους συμβαλλόμενους με τις εξής διακριτές μεταξύ τους όρους και προϋποθέσεις: 

Τα ζώα συντροφιάς, που προορίζονται για υιοθεσία, σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρ. 9 του Ν. 4039/2012, με ενέργειες της δεύτερης συμβαλλόμενης, θα σημαίνονται 

άμεσα ηλεκτρονικά και θα καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα 

πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και θα υποβάλλονται 

σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό. Επίσης, κατά την παράδοση ενός ζώου για 

υιοθεσία, με ενέργειες της δεύτερης συμβαλλόμενης, θα υπογράφεται η «Δήλωση 

Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του υπευθύνου του καταφυγίου ή του 

νομίμου εκπροσώπου της και του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Δήλωση 

Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήματος 4. 

Εφόσον τα ζώα θα αλλάξουν ιδιοκτήτες, οι μετακινήσεις έχουν εμπορικό 

χαρακτήρα, μπορούν να ταξιδέψουν και ασυνόδευτα (άρθρ. 1 της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ), 

οπότε η δεύτερη συμβαλλόμενη έχει υποχρέωση να ενεργήσει ώστε τα ζώα να φέρουν 

σήμανση, να έχουν υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό, να πληρούν τις 

προϋποθέσεις των προληπτικών υγειονομικών μέτρων για νόσους ή μολύνσεις εκτός 

από τη λύσσα, να έχουν διαβατήριο και να συνοδεύονται στον τόπο προορισμού τους 

από επίσημο υγειονομικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι 48 ώρες πριν από τη 

μεταφορά τους υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

κτηνίατρο, που βεβαιώνει ότι είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά τους 

(υγειονομικό πιστοποιητικό TRACES).  

Η διαδικασία των υιοθεσιών είτε από την ίδια την φιλοζωική εταιρεία, η οποία 

μπορεί να υιοθετεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς, είτε από τρίτους στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, κατ’ άρθρ. 9 παρ. 7 του Ν. 4039/2012 θα διεκπεραιώνεται από την δεύτερη 

συμβαλλόμενη, κάθε δε ενδιάμεσο ή τελικό έγγραφο που απαιτείται θα υπογράφεται 

αποκλειστικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου (Δήμαρχο ή άλλο εντεταλμένο 

όργανο). 

Κατά λοιπά οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλομένου μέρους 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει. 

Οι συμβαλλόμενοι 

**************************** 

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία, 

δήλωσε τα παρακάτω :             

*************************** 
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ΘΕΜΑ 7 ον  

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα : Κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με την 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού 

Πηλίου», με αντικείμενο την διαχείριση των υιοθεσιών, που προβλέπονται από 

την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, σε συνδυασμό με την Οδηγία 

92/65/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε το Εθνικό Δίκαιο με το ΠΔ 184/1996 (ΦΕΚ Α΄ 

137) «Yγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο ζώων λοιπών ειδών ζώων 

κλπ».  

Το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στο Ανατολικό Πήλιο έχει γιγαντωθεί τα 

τελευταία χρόνια. Πολλοί επισκέπτες ήρθαν στην περιοχή μας και άφησαν τα κατοικίδιά 

τους, επειδή δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Επίσης η υγειονομική κρίση του 

κορωνοϊού και η συνεπακόλουθη οικονομική κρίση  έχει επιδεινώσει την κατάσταση σε 

ολόκληρη τη περιοχή του Ανατολικού Πηλίου, αφού πολλά ζώα εγκαταλείφθηκαν από 

τους ιδιοκτήτες τους. 

Σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α’15/02.02.12) «Για τα δεσποζόμενα και τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την 

χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 

4235/2014 (ΦΕΚ Β΄32/11.02.14),  

ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου έχει συνοπτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

1. να μεριμνά για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (άρθρο 9 

παρ. 1). 

2. Να ιδρύει και να λειτουργεί δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα 

φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή 

μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες 

χώρους (άρθρο 9 παρ. 2) 

3. Να συγκροτεί πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς (άρθρο 9 παρ. 12). 

4. Να συγκροτεί συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην 

αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς (άρθρο 9 παρ. 3). 

5. Να οδηγεί τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, στα υπάρχοντα 

καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και 

μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς 

περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, 

στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα, καταγράφονται στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή αν χρειάζεται 

(άρθρο 9 παρ. 4) και εξετάζονται ορολογικά για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά 

της Leishmania spp. (άρθρο 17α, παρ. 2). 
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6. Να φροντίζει για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί, εφόσον είναι 

υγιή και είναι μεγαλύτερα των 5 μηνών να επανεντάσσονται στο φυσικό τους 

περιβάλλον αφού προηγουμένως εμβολιαστούν, αποπαρασιτωθούν, στειρωθούν, 

σημανθούν ηλεκτρονικά και καταγραφούν (αρ. 9, παρ. 9) και εξεταστούν ορολογικά για 

την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp. (άρθρο 17α, παρ. 2). 

7. Να προχωρά σε στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, και η σήμανση τους, 

μπορούν να πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, 

οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορούν 

να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα τον κτηνιάτρου στην Ελλάδα. 

Πόσες και ποιες από τις υποχρεώσεις της τήρησε και ακολούθησε η δημοτική 

αρχή που διοικεί 6 έτη το δήμο μας ? 

Αντί αυτού η Δημοτική Αρχή εδώ και 6 χρόνια έχει διαχειριστεί το ζήτημα αυτό  με 

ιδιαίτερα αποσπασματικό τρόπο και δεν κατάφερε να δώσεις λύσεις  διότι δεν 

έδρασε άμεσα και συγκροτημένα. 

Έρχεται προς ψήφιση ένα συμφωνητικό συνεργασίας το οποίο αφορά την 

παραχώρηση προς τη Φιλοζωϊκή Ανατολικού Πηλίου μόνο τμήματος της 

αρμοδιότητας υιοθεσιών στο εξωτερικό !! 

Ας μας απαντήσετε :  

Πως διανέμονται οι τροφές (αυτές οι λιγοστές που διατίθενται) ? 

Γίνεται σωστή διαχείριση ? 

Υπάρχει μόνιμος κτηνίατρος ? 

Στις έκτακτες περιπτώσεις ποιο είναι το σχέδιο διαχείρισης των αδέσποτων ?? 

Ερωτήματα καίρια τα οποία πρέπει να απαντηθούν άμεσα αν προτίθεσθε να 

δώσετε πραγματική και αξιόπιστη λύση στο φλέγον αυτό ζήτημα. 

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες διαμαρτύρονται για την κατάσταση και τους κινδύνους από 

την παρουσία τόσο πολλών αδέσποτων και είναι εύλογο να ανησυχούν. Παράλληλα 

αποτελούμε και μια τουριστική περιοχή που ο σεβασμός  στα ζώα θα πρέπει να είναι η 

βιτρίνα και η ουσία του πολιτισμού μας. 

Προτείνουμε να  άμεσα  να προχωρήσετε σε δύο κινήσεις :  

 Πρώτον, να σχεδιάσετε και να καταθέσετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 

την ορθολογική διαχείριση και αντιμετώπιση στο θέμα των αδέσποτων ζώων. 

Μέσα από τη συλλογική δουλειά και οργάνωση να εφαρμόσει  πρόγραμμα  

αποπαρασιτώσεων  και το κυριότερο στειρώσεων. 

 Δεύτερον, να συνεργαστείτε με την Φιλοζωική Ομάδα Ανατολικού Πηλίου, να 

ακούσετε την πρόταση των φιλόζωων του τόπου μας και να  αξιοποιήσετε 

συγκεκριμένες δράσεις μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Η ομάδα των  Φιλόζωων στο Ανατολικό Πήλιο έχει προχωρήσει σε 

σημαντικές και αξιέπαινες  ενέργειες  για την περίθαλψη, σίτιση και στείρωση 

των αδέσποτων φίλων μας. 
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Η δράση της φιλοζωικής τα τελευταία χρόνια είναι σπουδαία και υπάρχει  

ανάγκη υλοποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος για τα αδέσποτα στο Δήμο 

Ζαγοράς - Μουρεσίου .  

Σε συνεργασία με την φιλοζωική ο Δήμος πρέπει να υλοποιήσει ένα σοβαρό 

πρόγραμμα το οποίο θα ανακουφίσει την καθημερινότητα των δημοτών, θα συνδράμει 

στην τουριστική προβολή του Δήμου μας και στην ανακούφιση των αδέσποτων. 

Η κατάσταση με τα αδέσποτα έχει ξεφύγει και αγέλες από ζώα αναστατώνουν την 

καθημερινότητα των δημοτών που δικαιολογημένα διαμαρτύρονται. Επιτέλους να 

δοθούν έμπρακτες λύσεις.  

Με όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις ψηφίζουμε θετικά το ζήτημα της 

υπογραφής του συμφωνητικού με την Φιλοζωϊκή Ανατολικού Πηλίου. 

*************************** 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, δήλωσε ότι η παράταξή του συμφωνεί με το θέμα. 

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της κατάρτισης έγγραφης συμφωνίας με την αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου», με αντικείμενο την διαχείριση 

των υιοθεσιών, που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, σε 

συνδυασμό με την Οδηγία 92/65/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε το Εθνικό Δίκαιο με το 

ΠΔ 184/1996 ( ΦΕΚ Α΄ 137) «Yγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο ζώων λοιπών 

ειδών ζώων κλπ», με βάση το κατατεθέν ανωτέρω σχέδιο, ψήφισαν όλοι οι παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Σουλδάτος Απόστολος,  

ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος 

Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία (με τις παρατηρήσεις που αναλυτικά καταγράφονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσης, οι οποίες αφορούν των σύνολο των Δημοτικών 

Συμβούλων της παράταξής της), κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Σκόρρας Λάζαρος, ο 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ. Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος 

Επαμεινώνδας, κ. Καλαφάτης Αριστείδης και  κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά, κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Το σχέδιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού  
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 Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Την κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την 

επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και εκπροσωπείται νόμιμα, για την περισυλλογή και 

διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρ. 9 παρ. 1 

του Ν. 4039/2012, προκειμένου αυτή να διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες που 

αφορούν στην συντέλεση των υιοθεσιών από την ίδια ή από τρίτους κατ’ άρθρ. 9 παρ. 7 

εδ. β΄ του Ν. 4039/2012 και ειδικότερα στη μετακίνησή τους στο εξωτερικό, με σκοπό να 

υιοθετηθούν από ενδιαφερόμενους νέους ιδιοκτήτες, που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι 

Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα την σήμανση των ζώων, την υποβολή τους σε 

αντιλυσσικό εμβολιασμό, την πλήρωση των προϋποθέσεων των προληπτικών 

υγειονομικών μέτρων για νόσους ή μολύνσεις εκτός από τη λύσσα, την έκδοση 

διαβατηρίου και την έκδοση επίσημου υγειονομικού πιστοποιητικού που βεβαιώνει ότι 

48 ώρες πριν από την μεταφορά τους υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση από αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, που βεβαιώνει ότι είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη 

μεταφορά τους, δηλαδή την πλήρωση των προϋποθέσεων, ήτοι του Κανονισμού ΕΕ 

576/2013, εάν πρόκειται για μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση, είτε της Οδηγίας 

92/65/ΕΟΚ εάν πρόκειται για εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση, η οποία συντρέχει 

όταν τα ζώα πρόκειται για κάποιο λόγο να αλλάξουν ιδιοκτήτη ή είναι περισσότερα από 

πέντε. Τα ενδιάμεσα και τελικά έγγραφα που απαιτούνται θα υπογράφονται είτε από 

τον Δήμαρχο, είτε από πρόσωπο στο οποίο αυτός θα μεταβιβάσει την σχετική 

αρμοδιότητα, στα πλαίσια του νόμιμου.  

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου, να υπογράψει την έγγραφη 

συμφωνία, με βάση το σχέδιο που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και του 

αναθέτει τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 03.06.2020 
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                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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