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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 3οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (15/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 3/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ. 

 
  ΘΔΜΑ :  «Ορηζκός σπαιιήιοσ ηοσ Γήκοσ κε ηολ αλαπιερωηή ηοσ γηα ηης αλάγθες 
παραθοιούζεζες θαη εθαρκογής ηοσ προγράκκαηος δηατείρηζες ηωλ αδέζποηωλ 
δώωλ, ηελ θαηάρηηζε προγρακκάηωλ γηα ηα δεζποδόκελα δώα, θαζώς θαη γηα ηης 
αλάγθες θαηατώρηζες θαη επηθαηροποίεζες αηειώς ηωλ ζηοητείωλ ηωλ δεκοηώλ θαη 
ηωλ θαηοίθωλ θαη ηωλ ζτεηηθώλ κεηαβοιώλ ηοσς ζηο ζύζηεκα ηοσ Δζληθού Μεηρώοσ Εώωλ 
σληροθηάς» 
 
 
 
ήκεξα ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2022 εκέξα Γεπηέξα  θαη από ώξα 19:30 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ 
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη 
θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.333/27-1-22 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόληες      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο 
σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.) Θενδσξνπνύινπ νθία,10.) Παληειήο Βαζίιεηνο,11.) 
Αζαλαζίνπ άββαο,12.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,13.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο ( απνρώξεζε κεηά ην 
7ν ζέκα),14.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο.15..)Καξλέδεο ππξίδσλ,16.)Γαινπληδή–ακπάλε 
Υξπζνύια, 17.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 18..)Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,19.) νύρια ηπιηαλή 
 
 
 
 
Απόληες 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Ησάλλεο.  
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ποιιάιες Υρ. πσρίδωλ, Παρώλ. 
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Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόληες  
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο 
 
 
 
Απόληες 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2..) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,3.)Υαηδίλαο 
Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,4.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,5.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. 
Κπςέιεο,6..)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,7.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,8.) 
Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 9.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Αρηζκός ζέκαηος 13Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   15/22 
 
  ΘΔΜΑ :  «Ορηζκός σπαιιήιοσ ηοσ Γήκοσ κε ηολ αλαπιερωηή ηοσ γηα ηης αλάγθες 
παραθοιούζεζες θαη εθαρκογής ηοσ προγράκκαηος δηατείρηζες ηωλ αδέζποηωλ 
δώωλ, ηελ θαηάρηηζε προγρακκάηωλ γηα ηα δεζποδόκελα δώα, θαζώς θαη γηα ηης 
αλάγθες θαηατώρηζες θαη επηθαηροποίεζες αηειώς ηωλ ζηοητείωλ ηωλ δεκοηώλ θαη 
ηωλ θαηοίθωλ θαη ηωλ ζτεηηθώλ κεηαβοιώλ ηοσς ζηο ζύζηεκα ηοσ Δζληθού Μεηρώοσ Εώωλ 
σληροθηάς» 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην δέθαην ηξίην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ 
θ. Μάγεηξα ,  ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.:  
 
« Κσρίες και κύριοι Σύμβοσλοι ,  
 
 

ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεξείηαη δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε 
ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ζθχισλ θαη γαηψλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, κε ηελ νλνκαζία 
«Δζληθφ Μεηξψν Εψσλ πληξνθηάο (ΔΜΕ)». Σν Δζληθφ Μεηξψν Εψσλ πληξνθηάο δχλαηαη 
λα δπζιεηηνπξγήζεη κε φια ηα κεηξψα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη αληίζηνηρεο βάζεηο 
δεδνκέλσλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ ην 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ε πξφζβαζε ζηελ Γηαδηθηπαθή Φεθηαθή 
Τπεξεζία (Φ.Τ.) Παξαθνινχζεζεο Γηαρείξηζεο Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο απφ ηνπο 
Γήκνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππεχζπλνη ησλ Γήκσλ θαινχληαη λα εγγξαθνχλ ζηηο Φεθηαθέο 
Τπεξεζίεο. Οη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ ησλ Γήκσλ αθνξνχλ θαηαξρήλ ηελ 
πξφζβαζή ηνπο ζηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο γεληθά. Οη ρξήζηεο πνπ ζα επηιερζνχλ αξρηθά ζα 
θηηάμνπλ έλαλ ινγαξηαζκφ κε ηνλ νπνίν ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη ελ 
ζπλερεία ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ έγγξαθν ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξκφδην γηα ηα 
αδέζπνηα δψα Αληηδήκαξρν  ή ηνλ Γήκαξρν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνπλ ην νλνκαηεπψλπκν, ην 
φλνκα ρξήζηε (username), ην e-mail ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν αλήθεη, θαζψο 
θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νξηζκέλνπ ρξήζηε ηεο Φ.Τ. Σν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα 
απνζηαιεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε adespνta@minagric.gr. ηε ζπλέρεηα εγθξίλεηαη ή φρη ε 
πξφζβαζε απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο ησλ Εψσλ, Φαξκάθσλ & Κηεληαηξηθψλ 
Δθαξκνγψλ-Σκήκα Πξνζηαζίαο Εψσλ πληξνθηάο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ ςεθηαθή ππεξεζία Παξαθνινχζεζεο ηεο Γηαρείξηζεο ησλ 
Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο ζα είλαη πξνζβάζηκε (γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ηηο 
θαηάιιειεο εγθξίζεηο) απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ www.minagric.gr, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή: ΦΖΦΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ   ΦΖΦΗΑΚΖ 

http://www.minagric.gr/
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ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΕΧΧΝ 
ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ. 
ηελ ςεθηαθή ππεξεζία Παξαθνινχζεζεο ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο, 
θαηαγξάθεηαη ε πιεξνθνξία πνπ αθνξά φιεο ηηο επηκέξνπο δξάζεηο θαη ηνπο θνξείο πνπ 
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Γήκνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα έλα δψν θαηαγξάθεηαη απφ ηελ ζηηγκή ηεο 
πεξηζπιινγήο ηνπ κέρξη θαη ηελ πηνζεζία ηνπ ή ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ζην νηθείν 
πεξηβάιινλ. Καηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ δσνθηιηθψλ ζσκαηείσλ ,ηα θαηαθχγηα 
(αδεηνδνηεκέλα θαη κε), ηα ζπλεξγαδφκελα κε ηνπο Γήκνπο λφκηκα ελδηαηηήκαηα θαη 
θηεληαηξεία θ.ά. Έηζη ε θεληξηθή αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ, νη θηεληαηξηθέο 
ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, θαζψο θαη νη Γήκνη ηεο Υψξαο 
πνπ έρνπλ ηε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζα 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
εθαξκνγή θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Μέζσ ηεο Φ.Τ. Παξαθνινχζεζεο ηεο 
Γηαρείξηζεο ησλ Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πηζηνπνηεκέλν 
ρξήζηε-ππάιιειν ηνπ Γήκνπ λα πιεθηξνινγεί ηνλ αξηζκφ microchip ελφο δψνπ θαη λα 
ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο θαξηέιαο ηνπ δψνπ θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, ηα νπνία 
ππάξρνπλ ήδε ζην πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο. Έηζη δίλεηαη πξφζβαζε ζηνπο 
Γήκνπο ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Εψσλ πληξνθηάο θαη ε 
δπλαηφηεηα λα εληνπίδεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ν ηδηνθηήηεο ελφο δεζπνδφκελνπ δψνπ 
πνπ ράζεθε. 

 
χκθσλα κε ην λέν Ν.4830/2021  γηα ηα δψα ζπληξνθηάο σο Γήκνο είλαη 

ππνρξεσηηθφ θαη νθείινπκε λα θάλνπκε ηελ εγγξαθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ, ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ γηα ηα 
δεζπνδφκελα δψα, θαζψο θαη γηα ηηο αλάγθεο θαηαρψξηζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο αηειψο ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ κεηαβνιψλ ηνπο.  

 
 
 
 
πγθεθξηκέλα ζεζκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά Δζληθφ Μεηξψν Εψσλ πληξνθηάο 

(ΔΜΕ), κέζσ ηνπ νπνίνπ ην θξάηνο ζα γλσξίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνλ αξηζκφ ησλ 
δεζπνδφκελσλ θαη αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο (ζθχισλ θαη γαηψλ), ηνλ αξηζκφ ησλ 
αδέζπνησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θάζε δήκνο, ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ πξνο πηνζεζία θαη ην ηζηνξηθφ 
πγείαο θάζε δψνπ. 

 

Δηζεγνχκαη 
 

 ηελ έγθξηζε γηα ηνλ νξηζκφ ρξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ γηα ηελ Φεθηαθή 
Τπεξεζία Παξαθνινχζεζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Εψσλ πληξνθηάο 
(ΔΜΕ). Ο Γήκαξρνο ζα πξνηείλεη δπν ππαιιήινπο έλαλ  ηαθηηθφ ππάιιειν κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ γηα ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη παξαθαιψ γηα ηελ ςήθηζε 
ηνπ ζέκαηνο βάζε ηεο εηζήγεζεο. αο επραξηζηψ πνιχ». ηελ ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο πξόηεηλε 
σο ηαθηηθό ρξήζηε ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ γηα ηελ Φεθηαθή Τπεξεζία 
Παξαθνινύζεζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζην Δζληθό Μεηξών Εώσλ πληξνθηάο (ΔΜΕ) ηελ ηαθηηθή 
ππάιιειν θ. Δπαγγειία Παπαρξήζηνπ, κε αλαπιεξώηξηά ηεο ηελ ηαθηηθή ππάιιειν θ. 
ηπιηαλή ηακαηέινπ. 
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

 

Οκόθσλα σο ηαθηηθή ρξήζηξηα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ γηα ηελ Φεθηαθή Τπεξεζία 
Παξαθνινύζεζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζην Δζληθό Μεηξών Εώσλ πληξνθηάο (ΔΜΕ) ηελ ηαθηηθή 
ππάιιειν θ. Δπαγγειία Παπαρξήζηνπ, κε αλαπιεξώηξηά ηεο ηελ ηαθηηθή ππάιιειν θ. 
ηπιηαλή ηακαηέινπ. 
 

 
 

 

 
                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 15/2022 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


