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ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 
    ΘΔΜΑ : ύζηαζη  μελών ηης Πενηαμελούς Δπιηροπής για ηην παρακολούθηζη ηοσ 
προγράμμαηος διατείριζης αδέζποηων ζώων ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων   

 
 
ην Γαιαηά θαη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 27ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ  
ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ώξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζ. 6576/27--11-
2019 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 10.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο 
Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 14.)  Αλαζηαζηάδεο 
Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ (απνρώξεζε ζην 11ν 
ζέκα),17.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 8ν ζέκα),19.) 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
(Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζην 15ν ζέκα) 
 
Απόνηες 
1.) νύριαο σηήξηνο,2.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο 
 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων , Παρών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  



1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 10ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 162020 
 
    ΘΔΜΑ : ύζηαζη  μελών ηης Πενηαμελούς Δπιηροπής για ηην παρακολούθηζη ηοσ 
προγράμμαηος διατείριζης αδέζποηων ζώων ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων   

 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην δέθαην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ. 
Μάγεηξα ε νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ  Γ. ηα εμήο:  
 
« Κπξίεο θαη θύξηνη Σύκβνπινη ,  
 
Σύκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, Ν.3463/2006, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.12 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4039/2012 (ΦΔΚ 15/02.02.2012 ηεύρνο Α’), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 
πεξίπη. ε' ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4235/14 (ΦΔΚ 32/11.02.2014 ηεύρνο Α’), ζε θάζε 
Γήκν ζπγθξνηείηαη  πεληακειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ελόο δώνπ ζπληξνθηάο. Η 
ζπγθξόηεζε ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε 
απόθαζε Γεκάξρνπ.  
 
Σηελ πεληακειή επηηξνπή πξέπεη λα κεηέρνπλ:  
 

 έλαο θηελίαηξνο, ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ 
ζπληξνθηάο πνπ νξίδεηαη από ην Γήκν θαη ειιείςεη απηνύ άιινο ηδηώηεο θηελίαηξνο.   

 Έλαο εθπαηδεπηήο ζθύισλ, ν νπνίνο είλαη κέινο αλαγλσξηζκέλνπ επαγγεικαηηθνύ 
ζσκαηείνπ εθπαηδεπηώλ ζθύισλ θαη ειιείςεη απηνύ εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ. 

 Γύν άηνκα από θηινδσηθό ζσκαηείν πνπ καο έρνπλ πξνζθνκίζεη έγγξαθν κε ηα 
νξηζζέληα άηνκα θαη  

 ‘Έλαο κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Α) Γεδνκέλνπ όηη δελ πθίζηαηαη εθπαηδεπηήο ζθύισλ ν νπνίνο λα είλαη κέινο λνκίκσο 
αλαγλσξηζκέλνπ Δπαγγεικαηηθνύ Σσκαηείνπ Δθπαηδεπηώλ ζθύισλ ζην Γήκν, πξνηείλεηαη 
όπσο νξίδεη ν λόκνο, λα νξηζηνύλ νη θαηά ηόπνλ  πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ,βάζεη ηνπ άξζξνπ 
82 ηνπ λ. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Άξζξν 83 – «Αξκνδηόηεηεο πξνέδξνπ 
θνηλόηεηαο» παξάγξαθνο ε) «γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ηε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα 
δώα» . Γειαδή νη θύξηνη :  

- Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο (Κνηλόηεηα Γαιαηά) 
- Νηάλνο Αζαλάζηνο (Κνηλόηεηα Τξνηδήλαο) 
- Κνηδηάο Σηακάηηνο (Κνηλόηεηα Ταθηηθνππόιεσο) 
- Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο (Κνηλόηεηα Γξπόπεο) 
- Λίιινο Σππξίδσλ (Κνηλόηεηα Καξαηδά) 
- Μνύγηνπ Μαξία (Κνηλόηεηα Αλσ Φαλαξίνπ) 
- Φαηδίλαο Γεώξγηνο (Κνηλόηεηα Μεγαινρσξίνπ) 
- Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κνηλόηεηα Λνπηξνπόιεσο) 



- Παπιήο Ισζήθ ( Κνηλόηεηα Κπςέιεο) 
- Μαξγαξώλεο Κσλζηαληίλνο ( Κνηλόηεηα Κνπλνππίηζεο) 

Σε ζπλεξγαζία κε ηελ αληηδήκαξρν θ. Μάγεηξα Αλαζηαζία θαη κε ηνλ αληηδήκαξρν θ. Λεζηώηε 
Σππξίδσλ. 

β) Γηα ην θηινδσηθό ζσκαηείν, ζύκθσλα ππ αξ. 357/27-01-2020 έγγξαθό ηνπ,   νξίδνληαη νη :  
θ. ηαύξνπ Αξηζηείδεο  θαη θ. Γξνπκπνύ Μαξία. Σν θηινδσηθό ζσκαηείν πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη επηπιένλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο κε ηηο όπνηεο ηπρόλ 
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ γίλεη κε απόθαζε Πξσηνδηθείνπ, κε ηηο νπνίεο αλαγλσξίζηεθε ην 
θαηαζηαηηθό.  

 
θ. Σηαύξνπ Αξηζηείδεο  θαη θ. Γξνπκπνύ Μαξία.  
Τν θηινδσηθό ζσκαηείν πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ηνπο κε ηηο όπνηεο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ γίλεη κε απόθαζε Πξσηνδηθείνπ 
κε ηηο νπνίεο αλαγλσξίζηεθε ην θαηαζηαηηθό. Καη ηέινο 

γ) Υπάιιειν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ Γ.Δ Τξνηδήλαο πξνηείλνπκε ηνλ θ. Πνηηάθε Βαζίιεην θαη γηα 
ηελ Γ.Δ Μεζάλσλ ηνλ θ. Μαληάηε Αζαλάζην. 

 
 
Η ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ 
δώσλ ζπληξνθηάο ζα γίλεη κε απόθαζε Γεκάξρνπ. 
 
Παξαθαιώ πνιύ γηα ηελ ςήθηζε ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο.» 

 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηεο εηζήγεζε ηεο θ. Μάγεηξα Αλαζηαζίαο  θαη έιαβε 
ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, Ν.3463/2006, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.12 ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ Ν.4039/2012 (ΦΔΚ 15/02.02.2012 ηεύρνο Α’), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ πεξίπη. ε' 
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4235/14 (ΦΔΚ 32/11.02.2014 ηεύρνο Α’) όηη ζε θάζε Γήκν 
ζπγθξνηείηαη  πεληακειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 
αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ελόο δώνπ ζπληξνθηάο 
θαζώο θαη όηη ε ζπγθξόηεζε ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
γίλεηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ. 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι     Ο μ ό θ ω ν α 

 

 Διιείςεη ελόο εθπαηδεπηή ζθύισλ νξίδεη σο εθπξόζσπνπο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – 
Μεζάλσλ  γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο,  όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο λα νξηζηνύλ νη 
πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ βάζε ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 3852/2010 όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην Άξζξν 83 – «Αξκνδηόηεηεο πξνέδξνπ θνηλόηεηαο» 
παξάγξαθνο ε) «γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ηε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δώα». 
Γειαδή νη θύξηνη : Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο (Κνηλόηεηα Γαιαηά)-Νηάλνο Αζαλάζηνο 
(Κνηλόηεηα Σξνηδήλαο)-Κνηδηάο ηακάηηνο (Κνηλόηεηα Σαθηηθνππόιεσο)-
Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο (Κνηλόηεηα Γξπόπεο)-Λίιινο ππξίδσλ (Κνηλόηεηα 
Καξαηδά)-Μνύγηνπ Μαξία (Κνηλόηεηα Αλσ Φαλαξίνπ) -  ΥαηδίλαοΓεώξγηνο  
(Κνηλόηεηα Μεγαινρσξίνπ) - Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κνηλόηεηα Λνπηξνπόιεσο)-
Παπιήο Ησζήθ ( Κνηλόηεηα Κπςέιεο)- Μαξγαξώλεο Κσλζηαληίλνο ( Κνηλόηεηα 



Κνπλνππίηζεο) , ε ζπλεξγαζία κε ηελ αληηδήκαξρν θ. Μάγεηξα Αλαζηαζία θαη κε ηνλ 
αληηδήκαξρν θ. Λεζηώηε ππξίδσλ.  

 Γηα ην θηινδσηθό ζσκαηείν, ζύκθσλα ππ αξ. 357/27-01-2020 έγγξαθό ηνπ,   νξίδνληαη 
νη :  θ. ηαύξνπ Αξηζηείδεο  θαη θ. Γξνπκπνύ Μαξία. Σν θηινδσηθό ζσκαηείν πξέπεη 
λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο κε ηηο 
όπνηεο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ γίλεη κε απόθαζε Πξσηνδηθείνπ κε ηηο νπνίεο 
αλαγλσξίζηεθε ην θαηαζηαηηθό.  

 Καη ηέινο Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ νξίδνληαη γηα ηελ Γ.Δ Σξνηδήλαο  ν  θ. Πνηηάθεο 
Βαζίιεηνο θαη γηα ηελ Γ.Δ Μεζάλσλ ν θ. Μαληάηεο Αζαλάζηνο. 

πλνπηηθά ε  επηηξνπή ζα απνηειείηαη : 
1. Μάγειρα Αναζηαζία Γ.Δ Σροιζήνας -  Λεζιώηης πύρος Γ.Δ Μεθάνων 
2. Πρόεδρος Κοινόηηηας 
3. Κηηνίαηρος 
4. Γρούμποσ Μαρία , Αριζηείδης ηαύροσ 
5. Ποηηάκης Βαζίλειος Γ.Δ Σροιζήνας , Μανιάηης Αθανάζιος Γ.Δ Μεθάνων 

 

 Ζ ζπγθξόηεζε ηεο πεληακεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
              δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ζα γίλεη κε απόθαζε Γεκάξρνπ . 
 
 

 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 16/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


