
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:7ΓΕ1ΩΕΗ-ΓΟΟ  

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 496/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/9/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 496 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
17/16-9-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  
     Αριθµ. Πρωτ.: 23922/1-10-2014  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Ορισµός Εκπροσώπων του ∆ήµου Καρδίτσας για τη συγκρότηση επιτροπής 
παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

∆ήµου Καρδίτσας.  
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22311/12-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                 

1) Αντωνίου Ελένη  18) Τάντος Μιχαήλ  

2) Αντωνίου Σωτήριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος  

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος                   κανείς 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

5) Γεννάδιος Ιωάννης  22) Γούλας Σωτήριος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) Γούλας Γεώργιος  24) Παπαγεωργίου Σταύρος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  25) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  26) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  27) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  28) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  29) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  30) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  31) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  32) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  33) Σχορετσανίτης Ηλίας  

17) Σβάρνας Ιωάννης    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 33), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.  

--------------------- 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε ορισµό Εκπροσώπων του ∆ήµου 
Καρδίτσας για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς ∆ήµου Καρδίτσας  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης κ. Ελένης Κατσαούνη   
η οποία ανέφερε:  
            Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014(ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α΄) 
η παράγραφος 12 του άρθρου 9   του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2-2-12) αντικαθίσταται ως 
εξής:  
    Σε κάθε ∆ήµο συγκροτείται µε απόφαση ∆ηµάρχου πενταµελής επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς τα δύο µέλη 
της οποίας ορίζονται  από τα   φιλοζωϊκά σωµατεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόµιµα 
και που εδρεύουν στο ∆ήµο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. 
  
Στην επιτροπή µετέχουν:  
1)΄Ενας (1) κτηνίατρος  που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο και ο οποίος είναι,κατά προτίµηση 
ο υπεύθυνος του προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει 
αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος. 
 
2) ΄Ενας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισµένου 
επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του 
οικείου ∆ήµου. 
 
3) ΄Ενας εκπρόσωπος που ορίζεται από τον οικείο ∆ήµο,  µε τον αναπληρωτή του. 
 
 Η   επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς σύµφωνα µε τον 
ορισµό της παραγράφου στ του άρθρου 1 του Ν. 4039/2012 και αντιµετωπίζει τα 
προβλήµατα που προκύπτουν από τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.  
 
  Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειµένου να συγκροτηθεί η πενταµελής 
επιτροπή θα πρέπει: 
Α) να οριστεί ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπος του ∆ήµου. 
Β) Το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Καρδίτσας δεν υπάρχει εκπαιδευτής σκύλων ο οποίος να 
είναι µέλος νοµίµως επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων,να οριστεί ένας 
εκπρόσωπος του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του. 
  
2. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για ορισµό:  α) ως εκπροσώπου του ∆ήµου Καρδίτσας τον 
κ. Σωτήρη Αντωνίου Αντιδήµαρχο Καθαριότητας,τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κ. 
Ελένη Αντωνίου, Αντιδήµαρχο Εθελοντισµού-Ειδικών Πληθυσµιακών-Κοινωνικών Οµάδων 
και Αλληλεγγύης 
β)Τον κ. ∆ηµήτρη Αραµπατζή Αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου-
Περιβάλλοντος,τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Τίκα Τριαντάφυλλο δηµοτικό σύµβουλο, 
ως εκπροσώπους του ∆ήµου, σύµφωνα µε την εισήγηση.    
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3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 
4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του ορισµού Εκπροσώπων του 
∆ήµου Καρδίτσας για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ∆ήµου Καρδίτσας ψήφισαν όλοι οι παρόντες 
δηµοτικοί σύµβουλοι πλην του κ. Κρανιά, ο οποίος ψήφισε λευκό 
 
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο 
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι 
 
 
 

  αποφάσισε κατά πλειοψηφία  
 
Ορίζει: α) ως εκπρόσωπους του ∆ήµου Καρδίτσας στην επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2014  τον  κ. Σωτήρη 
Αντωνίου Αντιδήµαρχο Καθαριότητας,τακτικό µέλος-µε αναπληρώτρια την κ. Ελένη 
Αντωνίου, Αντιδήµαρχο Εθελοντισµού-Ειδικών Πληθυσµιακών-Κοινωνικών Οµάδων και 
Αλληλεγγύης 
 
β)Τον κ. ∆ηµήτρη Αραµπατζή, Αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου-
Περιβάλλοντος,τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Τίκα Τριαντάφυλλο δηµοτικό σύµβουλο, 
ως εκπροσώπους του ∆ήµου,σύµφωνα µε την εισήγηση.    
 
 Λευκό ψήφισε ο κ. Κρανιάς 
 

  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 496/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

 

 


