ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 11/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 253/2001
Περίληψη
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού
Κυνοκομείου Βέροιας.
Σήμερα 14 Μαίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 10-5-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Π. Πιτούλιας, Σ.
Παναγιωτίδης, Ε. Λευκοπούλου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 253/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 255/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Κεσίδης, Μ.
Σουμελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 259/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 260/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Σιδηρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 261/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Χ.
Γεωργιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. /2001 απόφασης

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την με αριθ. 254/2001 απόφαση
της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την οποία αυτή εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου
Βέροιας όπως αυτός αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Διαδικαστικά, να δοθεί ο λόγος σε έναν εκπρόσωπο συλλόγου.
Προεδρεύων :Οι εκπρόσωποι είναι 2.
Δήμαρχος :Συμφωνώ αν είναι στο 7λεπτο.
Προεδρεύων :Ορίστε κ. Δήμαρχε.
Δήμαρχος :Η Δ.Ε. επί της ουσίας, έκανε αποδεκτές εν μέρει κάποιες
ενστάσεις και έρχεται το κείμενο το οποίο με όλο το φάκελο, το είχε στη διάθεσή του
το ΔΣ.Ο κανονισμός εισαγάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης προς
όφελος της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και της ίδιας της
υποστάσεως των σκύλων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής
παρακολούθησης, ολόκληρου του ζωϊκού πληθυσμού.
Ο κανονισμός διαπνέεται από 3 βασικές και θεμελιώσεις αρχές: α)Της
Νομιμότητας, β)Της διαφάνειας, γ)Της συλλογικότητας όλων των εμπλεκομένων
φορέων σ΄ότι αφορά τη λειτουργία αυτού του θεσμού που είναι σημαντικός για την
πόλη μας και αποτελούσε ένα μέγιστο κοινωνικό πρόβλημα. Από τη στιγμή που θα
αρχίσει να λειτουργεί το κυνοκομείο, προμηνύεται ένα μέλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό
τόσο για τα ζώα που θα φιλοξενούνται σε αυτό, όσο και για τα ζώα εκείνα, τα οποία
μέσα από το πρόγραμμα οικιακής επανένταξης, θα υιοθετηθούν από τους πολίτες.
Ο κανονισμός είναι σοφός. Έχει προνοήσει για όλα τα ζητήματα.
Τάκη Βασιλική, εκπρ. Κυνοφιλικού Ομίλου Ημαθίας :Ως σωματείο, δεν
είμαστε αντίθετοι στην ύπαρξη ενός κυνοκομείου. Οι αντιρρήσεις μας είναι κυρίως
στον τρόπο λειτουργίας και στο κατά πόσο αυτός ο κανονισμός θα αντιμετωπίσει
ριζικά το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ή θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια
φαινόμενα.
Τα βασικά σημεία της ένστασής μας είναι:
α) Η ευθανασία. Να μας πει ο Δήμαρχος για ποιο λόγο δεν αναγράφεται ρητά στον
κανονισμό, ότι δεν θα γίνεται ευθανασία , παρά μόνο σε ζώα τα οποία πάσχουν από
ανίατη μεταδοτική ασθένεια. Το Π.Δ. 289, δίνει τη δυνατότητα να γίνονται
ευθανασίες και σε υγιή ζώα.
β) Η στείρωση. Αυτή υποχρεωτικά προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή σύμβαση
(στο άρθρο 12) και από μία Υπουργική απόφαση που υπάρχει στο νομικό πλαίσιο, η
οποία υποχρεώνει τους δήμους που θα ασχοληθούν με αυτό, να κάνουν στειρώσεις. Ο
Δήμος δηλαδή είναι υποχρεωμένος να κάνει στειρώσεις σε όλα τα ζώα και όχι μόνο
σ΄ αυτά που θα δίνονται για υιοθεσία.
γ) Η επανένταξη και ευζωία των ζώων. Χωρίς την επανένταξη των υγιών ζώων, δεν
μπορεί να αντιμετωπισθεί το θέμα της υπερπλήρωσης του Κυνοκομείου.
Για την ευζωία των ζώων, να μας πει ο Δήμαρχος τι εννοεί ευζωία των ζώων
που θα περισυλλεχθούν όταν το Κυνοκομείο λειτουργήσει σύμφωνα με τις δηλώσεις
του τις ώρες λειτουργίας των οργανισμών. Αυτό σημαίνει ότι τις υπόλοιπες ώρες τα
ζώα θα ζουν περιορισμένα σε κλουβιά μικρών διαστάσεων. Ούτε προβλέπεται καμία
άσκηση, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή σύμβαση.
Στο νομικό πλαίσιο του κανονισμού, δεν περιλαμβάνονται δύο νομοθετήματα
περί ενδιενδυμάτων των ζώων. Για ποιο λόγο ο Δήμαρχος δεν τα περιέλαβε αυτά;

Έχουμε περίπου 2.000 υπογραφές μέχρι στιγμής από συμπολίτες μας που
τάσσονται με τις απόψεις μας. Είναι ένας σημαντικός αριθμός για να αναρωτηθείτε
για τον τρόπο λειτουργίας του Κυνοκομείου.
Φιρτινίδου Πόπη, εκπρ. του φιλοζωικού σωματείου Ημαθίας: Οι θέσεις μας
είναι ταυτόσημες με το άλλο φιλοζωικό σωματείο της πόλης μας. Έχουμε
κατηγορηθεί κατ΄ επανάληψη ότι είμαστε κακόπιστοι. Ακριβώς όμως επειδή δεν
είμαστε. Χαιρόμαστε να υπάρχει ένας χώρος που μπορεί να κάνει τα ζώα να
κυκλοφορούν στην πόλη υγιέστερα, γιατί πιστεύουμε ότι μία δημοτική αρχή όταν έχει
αυτή τη βούληση, μπορεί να βγει προς τους πολίτες παιδευτικά και να πει με
βεβαιότητα ότι αυτά τα ζώα δεν είναι επικίνδυνα και ότι είναι ελεγμένα και
στειρωμένα.
Θέλουμε να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος, όχι όμως ένα γκέτο. Δεν θέλουμε το
2001 να έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης για σκύλους. Ένα ζώο να ζει σε ένα
κλουβί 0,80 Χ 1,00 μ. είναι βάρβαρο. Είναι ντροπή να είμαστε περήφανοι που θα
είναι τα ζώα φυλακή. Είναι ντροπή να πείτε ότι το όνειρό σας γι΄ αυτή την πόλη είναι
να επιβιώσουν μόνο τα σκυλιά του καναπέ, των κυνηγών, και αυτά που αξίζουν
χρήματα.
Σχετικά με το κόστος των στειρώσεων, δεν είναι 35 χιλ. δρχ. Οι στειρώσεις
μπορούν να γίνουν και χωρίς κόστος. Τι θα γίνει όμως εάν δεν υιοθετηθούν αυτά τα
ζώα; Γιατί κανένας δεν παίρνει θέση; Γιατί ενώ όλοι λένε ότι θα κάνουν υιοθεσίες,
κανένας δεν λέει επώνυμα τι θα γίνει εάν δεν καταφέρουμε να τα υιοθετήσουμε; Αυτό
που θέλουμε εμείς είναι να γραφτεί στον κανονισμό ότι δεν κάνουμε ευθανασίες.
Μόνο στειρώσεις.
Κουρουζίδης Μιχάλης, εκπρ. της ομάδας παρέμβασης για το περιβάλλον και
τον πολιτισμό: Αυτό που θέλουμε από τον Δήμο είναι να μη χρησιμοποιήσει τη
δυνατότητα που του δίνει ο νόμος περί ευθανασίας των αδέσποτων και να μην
μετατρέψει το Κυνοκομείο σε κρεματόριο.
Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των
ενδιαφερόμενων φορέων, και του Δήμου, και των φιλοζωικών σωματείων, μακριά
από αγκυλώσεις ποικιλόμορφες και προσωπικές αντιπαραθέσεις. Το Κυνοκομείο
μπορεί να είναι σημείο αναφοράς για το καλύτερο αλά και για το χειρότερο. Η πόλη
μας μπορεί να βγει στη δημοσιότητα, είτε σαν μία πόλη που λειτουργούν πιλοτικά
προγράμματα υπέρ της ζωοφιλίας, είτε το αντίθετο. Από έναν πόλεμο των
χαρακωμάτων, ελπίζουμε να μη πάρει διαστάσεις. Θύματα θα είναι μόνο τα αδέσποτα
σκυλιά και η συνείδησή μας.
Έγινε μία πρόταση από ένα φιλοζωικό σωματείο και για τα άγρια ζώα. Εμείς
ως ομάδα παρέμβασης, κάνουμε εδώ και 2 χρόνια περίθαλψη άγριων ζώων. Δεν
έχουμε όμως δικό μας χώρο. Εάν είναι δυνατόν, μέσα σ’ αυτόν τον ήδη υπάρχοντα
χώρο του Κυνοκομείου, να δημιουργηθεί μία μικρή μονάδα για να μπορούμε να
κρατάμε για 1-2 μέρες αυτά τα άγρια ζώα.
Προεδρεύων: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: 1) Συνεργάστηκε ο Δήμος με τα αρμόδια φιλοζωικά
σωματεία που υπάρχουν στην πόλη μας για την σύνταξη αυτού του κανονισμού;
Έγιναν δεκτές παρατηρήσεις ή όχι; 2) Συνεργάστηκε ο Δήμος με την αρμόδια
διεύθυνση κτηνιατρικής της Ν.Α. για την σύνταξη αυτού του κανονισμού; 3) Εκλήθη
η διεύθυνση κτηνιατρικής στη σημερινή διαδικασία, για να μας πει τη γνώμη της; 4)
Έχει προϋπολογισθεί το κόστος λειτουργίας του Κυνοκομείου; Με ποιο προσωπικό;
Είδαμε στον κανονισμό ότι θα λειτουργεί τις ώρες που λειτουργεί η υπηρεσία, 7.002.30. Τι θα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες; Υπάρχει πρόβλεψη για φύλακα; 5) Δεν βλέπω
πουθενά στον κανονισμό για την ευθανασία των ζώων. Το Π.Δ. 289, λέει ότι μπορεί

να γίνει ευθανασία και στα υγιή ζώα. 6) Έχει γίνει καταγραφή των ζώων; Πόσα είναι;
Τι θα γίνει, αν ξεπεράσουμε τον αριθμό 200, όπου τόσες είναι οι θέσεις; Μετά το
20ήμερο παραμονής των ζώων στο Κυνοκομείο, τι θα γίνεται; Θα τα αφήνουν
ελεύθερα; 7) Για τις προδιαγραφές των κλουβιών, προέβλεψε η μελέτη τέτοιες
προδιαγραφές; Αναγκαστήκαμε να κάνουμε τέτοιου εμβαδού κλουβιά, για να
χωρέσει όσον το δυνατόν περισσότερα σκυλιά το Κυνοκομείο; 8) Πόσο κοστίζει
τελικά η στείρωση και ποιος θα την φτιάχνει; Θα την αναθέσουμε στην διεύθυνση
κτηνιατρικής και θα είναι δωρεάν, ή θα προσλάβουμε κάποιον κτηνίατρο; 9) Τι θα
γίνει με τα ζώα των όμορων δήμων; Θα φροντίζουμε κι αυτά; Ή μόνο του Δήμου της
Βέροιας;
Προεδρεύων: Πέρα των όσων ορίζει ο κανονισμός, δεν έχει η επιτροπή καμία
αρμοδιότητα. Επομένως να μην επεκτεινόμεθα σε τέτοια θέματα με υποθέσεις που
δεν έχουν έρεισμα στον κανονισμό.
Δήμαρχος: Ο Δήμος συνεργάστηκε και με τα κυνοφιλικά σωματεία και με
την κτηνιατρική υπηρεσία. Όπως είδατε στην απόφαση της Δ.Ε., οι ενστάσεις έγιναν
δεκτές στο τελικό κείμενο. Η συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία είναι
επώνυμη και συνεχής. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίποτα.
Το προσωπικό που θα υπηρετήσει εκεί θα είναι από τους υφιστάμενους που
υπηρετούν στο Δήμο. Χρειάζονται τουλάχιστον 5 άτομα. 2 άτομα για το συνεργείο
περισυλλογής, 2 άτομα που θα φροντίζουν τα ζώα και ένα άτομο στην γραμματεία.
Στον κανονισμό δεν αναφέρεται πουθενά η ευθανασία. Δεν υπάρχει τέτοια
πρόθεση από εμάς. Δεν μπορεί όμως σ’ ότι αφορά το ισχύον νομικό καθεστώς όταν
υπάρχουν νόμοι ή υπουργικές αποφάσεις ή Π.Δ., να μην περιλαμβάνεται στον
κανονισμό το ισχύον κάθε φορά νομικό καθεστώς. Αν θα το εφαρμόσουμε ή όχι είναι
άλλο ζητούμενο επί της ουσίας και δεν είναι διευκρινιστικό.
Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια τον αριθμό των σκυλιών. Η εκτίμησή μου είναι
ότι δεν είναι μεγάλος ο πληθυσμός. Παρ’ όλα αυτά όμως, αν δεν αρχίσουμε
συστηματικά να τα μαζεύουμε, δεν μπορεί κανένας να κάνει καμία πρόβλεψη. Αυτή η
ερώτηση μπήκε και στα μέλη των φιλοζωικών σωματείων κατά τη συζήτηση στην
Δ.Ε. και ούτε οι ίδιοι έχουν κάνει καταγραφή τι θα γίνει εάν ο υγιής πληθυσμός τους
υπερβεί τα 200 ζώα.
Οι προδιαγραφές των κλουβιών καθορίζονται από τον κανονισμό και από τις
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στεγασμένο σπιτάκι είναι 0,80Χ 1,00μ.
Μπροστά από αυτό έχει τουλάχιστον άλλα 2 τ .μ. ελεύθερο χώρο περιφραγμένο. Έχει
ποτίστρα και ειδική θέση για να βάζουν το φαγητό κάθε σκυλιού μέσα στο κλουβί,
χωρίς να χρειάζεται να μπουν μέσα. Οι προδιαγραφές καθορίζονται από τις διατάξεις.
Η μελέτη συντάχθηκε με βάση αυτές. Ελέγχθηκε από την κτηνιατρική υπηρεσία της
Ν.Α.. Υπεβλήθη στο Υπουργείο Γεωργίας. Ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές και η μελέτη
από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και ύστερα εγκρίθηκε η μελέτη
και η χρηματοδότηση.
Όσον αφορά τη στείρωση, υπάρχουν 2 πράγματα:
1) Το κόστος του φαρμάκου της ένεσης, η οποία πρέπει να γίνει για τη
διαδικασία της στείρωσης.
2) Το κόστος του κτηνιάτρου. Καλέσαμε τον σύλλογο των κτηνιάτρων και τους
ελεύθερους επαγγελματίες για να συζητήσουμε μαζί τους. Δεν
αντιμετωπίζεται οικονομίστικα το ζήτημα δεδομένου ότι η πρώτη πρότασή
τους είναι 10 χιλ. δρχ. την ώρα, γιατί τόσα παίρνουν στις κατ’ ιδίαν
επισκέψεις τους οι κτηνίατροι. Πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα εθελοντισμού
από πλευράς των μελών των 3 σωματείων. Δεν υφίσταται στο να υπάρχει
επιχορήγηση του κράτους για τα έξοδα λειτουργίας.

Όσον αφορά τους όμορους Δήμους, πρώτα θα φροντίσουμε για το δικό μας
Δήμο. Εάν υπάρχουν, μετά τη φροντίδα του δικού μας Δήμου, ελεύθεροι
χώροι στο Κυνοκομείο, η επιτροπή θα φέρει θέμα στο Δ.Σ. προγραμματικής
σύμβασής μας και με τους άλλους Δήμους, ανάλογα με την δυναμικότητα που
θα έχουμε σε κενές θέσεις, όπου θα καταβάλει ο κάθε Δήμος αυτό που πρέπει,
σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες συντήρησης καθενός ζώου που θα
φροντίζουμε.
Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.
Χαμαλής: Μετά από προσπάθεια ετών ο Δήμος κατόρθωσε να λύσει το
μεγάλο πρόβλημα της πόλης μας με τα αδέσποτα σκυλιά. Με την περισυλλογή των
αδέσποτων σκύλων: 1) Θα περιορίσουμε τους κινδύνους υγείας και της σωματικής
ακεραιότητας των συμπολιτών μας. 2) Θα βοηθήσουμε τα μέγιστα στην καθαριότητα
της πόλης. 3) Θα βελτιώσουμε την ασφαλή κυκλοφορία των συμπολιτών μας στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης. Δεν θα έχουμε 100% επίλυση του προβλήματος.
Γίνεται όμως ένα σημαντικό βήμα για την καλυτέρευση μιας χρονίζουσας
κατάστασης. Ωστόσο, αντί να έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση των φιλοζωικών
σωματείων, με τις ενστάσεις τους προσπάθησαν να κωλυσιεργήσουν το έργο του
Δήμου. Θεωρώ τις ενστάσεις των φιλοζωικών σωματείων αδικαιολόγητες, άσκοπες
και άκαιρες.
Ο κανονισμός προβλέπει ότι θα υπάρχει μία ειδική επιτροπή, η οποία θα
μπορέσει να λύσει τα επιμέρους ζητήματα που θα προκύψουν και θα μπορεί να
αποφασίζει, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, εάν χρειάζεται ευθανασία,
στείρωση, επανένταξη του σκυλιού στο περιβάλλον ή να δοθεί σε υιοθεσία. Πιστεύω
ότι όλα τα μέλη των φιλοζωικών σωματείων, με τα ευγενή και φιλόζωα αισθήματα
που τους διέπουν, θα σταθούν αρωγοί και συμπαραστάτες στην προσπάθεια του
Δήμου, έτσι ώστε όλοι μαζί να έχουμε ένα καλύτερο και μεγαλύτερο επιθυμητό
αποτέλεσμα στο μεγάλο πρόβλημα των αδέσποτων σκυλιών.
Σε σχέση με τα κυνοκομεία άλλων πόλεων, το δικό μας έχει πολλές θέσεις.
Με την ίδρυση του Κυνοκομείου, θα ευαισθητοποιηθούν οι έχοντες δεσποζόμενα
σκυλιά, διότι θα τα περιορίσουν και θα φροντίζουν καλύτερα για τα εμβόλιά τους.
Επίσης, οι δημότες θα μπορούν να εμπιστευτούν τα σκυλιά τους όταν λείπουν από
την πόλη.
Ουρσουζίδης: Έχω να παρατηρήσω 2 σημεία.
1) Με μαθηματική ακρίβεια θα’ρθεί στιγμή που δεν θα υπάρχει ελεύθερος
σκύλος στην πόλη, όταν αποδεχόμαστε ότι αυτά τα σκυλιά θα στειρωθούν.
Δεν βλέπω το σημείο της διαφοράς εκεί.
2) Όσο σοφός κι’ αν είναι κάποιος κανονισμός, θα κληθούν κάποιοι να
υπηρετήσουν το έργο το οποίο θα επιτελείται στο συγκεκριμένο χώρο. Να
προβλεφθεί και η συμμετοχή των ανθρώπων αυτών, που θα επιδεικνύουν
ευαισθησία για τα ζωντανά αυτά, να συμμετέχουν σε κάποια επιτροπή ή στην
πρόσληψη των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι μόνιμοι.
Σκουμπόπουλος: Πρέπει να συγχαρώ εκ προοιμίου τους ανθρώπους των
φιλοζωικών σωματείων αλλά και των περιβαλλοντικών οργανώσεων που μας
βοήθησαν με τις τοποθετήσεις τους. Να τους συγχαρώ για την ευαισθησία που
δείχνουν και για την ενημέρωση που μου έκαναν πάνω σ’ αυτό το σοβαρό θέμα.
Χαίρομαι που ο Δήμαρχος αναγνώρισε και τη δική μας πίεση έτσι ώστε να
αναγκαστεί να προχωρήσει στην ίδρυση του Κυνοκομείου, γιατί στο πρόγραμμα της
¨Δημοκρατικής Αλλαγής¨ δεν υπήρχε η ίδρυση αυτού. Χαίρομαι που χαρακτήρισε
τον κανονισμό σοφό, αλλά από το σοφό υπάρχει και το σοφότερο.

Έπρεπε να ακούσουμε και 2η φορά τους εκπροσώπους των ζωοφιλικών
σωματείων. Δεν δεχτήκατε όμως να κάνουν παρέμβαση για 2η φορά.
Οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω στον κανονισμό και να τις προτείνω ως
προτάσεις είναι:
1) Στο άρθρο 5, στην περισυλλογή των σκύλων, ζητούμε να είναι παρών και
μέλη των φιλοζωικών σωματείων.
2) Στο άρθρο 11, τα πρόστιμα που μπήκαν στον κανονισμό, πρέπει να
καθοριστούν με άλλη απόφαση, για να μην αναγκαζόμαστε σε τακτά χρονικά
διαστήματα να τροποποιούμε τον κανονισμό.
3) Στο άρθρο 12, προτείνω από 7μελής η διοίκηση της επιτροπής να γίνει 9μελής
και να μετέχει και άλλος ένας εκπρόσωπος των φιλοζωικών σωματείων και
ένας αιρετός εκπρόσωπος της Ν.Α., όχι υπάλληλος. Η επιτροπή ελέγχου να
γίνει από 6μελής σε 7μελής και να οριστεί στην επιτροπή αυτή ο Δήμαρχος ή
ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
4) Στο άρθρο 17, τα πρόστιμα να μην μπαίνουν από το Δήμαρχο, αλλά από την
ειδική υπηρεσία που είναι αρμόδια να υλοποιεί αυτόν τον κανονισμό.
5) Να καταγράψουμε στον κανονισμό την απαγόρευση της ευθανασίας. Η
ευθανασία να ισχύει μόνο για τα σκυλιά που έχουν ανίατη ασθένεια.
6) Να γραφεί στον κανονισμό, η στείρωση των θηλυκών ζώων όποιο κόστος κι’
αν έχει.
7) Στο άρθρο 7, ο χρόνος παραμονής των σκύλων στο Κυνοκομείο , να
καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.
8) Το Κυνοκομείο πρέπει να φυλάσσεται. Να υπάρχουν 2 φύλακες.
Γεωργιάδης Χρ.: Επιμένω σ’ αυτά που είπα στη Δ.Ε..
Τσαμήτρου: Η υιοθεσία είναι η καλύτερη λύση. Πρακτικά όμως είναι πολύ
δύσκολη. Οι περισσότεροι από εμάς ήδη έχουμε στο σπίτι μας κάποιο ζώο. Γι’ αυτό
έχω την άποψη ότι μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των ζώων που μπορεί να
εξυπηρετήσει το Κυνοκομείο, να ερευνάται από την επιτροπή το θέμα της υιοθεσίας
και τα υπόλοιπα σκυλιά να στειρώνονται και να επανεντάσσονται εφόσον δεν είναι
επικίνδυνα.
Το Κυνοκομείο, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ακόμη και
σε δεσποζόμενα ζώα, σε λογικές βέβαια τιμές. Έτσι θα αποφύγουμε το φαινόμενο
κάποιοι ασυνείδητοι να πετούν τα ζώα στο δρόμο. Καλύτερα ένα ζώο να μη
γεννιέται, παρά να βασανίζεται και πιθανόν να θανατώνεται.
Εκτός από τα ιδιωτικά κτηνιατρεία, μπορούμε να δημιουργήσουμε και
κάποιες θέσεις κτηνιάτρων. Ένας κτηνίατρος σε κτηνιατρική υπηρεσία, δεν παίρνει
περισσότερα από 300 χιλ. δρχ.. Δεν είναι δύσκολο να προσλάβουμε 2 κτηνίατρους γι’
αυτήν τη δουλειά. Οπότε το κόστος των στειρώσεων θα μειωθεί άρα πολύ.
Είμαι κατά της ευθανασίας, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Προτείνω να
υπάρχουν 2 μέλη από τους φιλοζωικούς ομίλους. Πρέπει να τους θεωρούμε
συνεργάτες μας στο έργο. Τα κλουβιά αν είναι τόσο μικρά, ακόμη και τα ήσυχα
σκυλιά θα γίνουν άγρια κλεισμένα μέσα σ΄αυτά. Να εξετάσουμε και τη φύλαξη
σκύλων για κάποιο χρονικό διάστημα για συμπολίτες μας οι οποίοι θα λείπουν εκτός
πόλης.
Κουρουζίδης: Το Κυνοκομείο της πόλης μας έχει πολύ υψηλές προδιαγραφές.
Είναι το καλύτερο της χώρας. Δεν ακούστηκε όμως τίποτα γι’ αυτό, παρά μόνο
αρνητικά σχόλια. Ότι έχει γίνει, έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νόμου και
θα υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες για τα ζώα αυτά. Δεν ακούσαμε μέχρι στιγμής
για το πρόβλημα των μεταδοτικών ασθενειών των ζώων. Θα είναι νομότυπη η
λειτουργία του Κυνοκομείου.

Γιατί βάζετε ζητήματα στείρωσης όλων των σκυλιών; Για να έχουμε κόστος;
Για να πληρώνει ο δημότης επιπλέον; Δεν υπάρχουν κακές προθέσεις από κανέναν
μας. Ο κανονισμός έτσι όπως είναι γραμμένος δίνει κάποιες αρμοδιότητες στην
επιτροπή για να έχει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Κι’ αν αδυνατεί από τον
κανονισμό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να τροποποιηθεί.
Γαβρίδης: Έχω να κάνω 4 προτάσεις.
1) Να μπει στον κανονισμό ρητή δέσμευση για την ευθανασία. Να γίνεται μόνο
στα άρρωστα ζώα.
2) Να μην ορίζεται ο ανώτερος χρόνος παραμονής.
3) Για τα ζώα που δεν θα μπορούν να υιοθετηθούν, να είναι στην ευχέρεια της
επιτροπής να εφαρμόσει κάποιο άλλο πρόγραμμα.
4) Να είναι 9μελές το Συμβούλιο. Η σύστασή του να είναι από Δημοτικούς
Συμβούλους με αυτοπρόταση.
Τάκη Β., εκπρ. Κυνοφιλικού Ομίλου Ημαθίας: Να συμπληρώσω ότι:
1) Δεν υπήρξε ουσιαστική συνεργασία στην σύνταξη του κανονισμού, ούτε με
εμάς, ούτε με τη διεύθυνση κτηνιατρικής.
2) Τα δαγκώματα σκυλιών, αφορούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σκυλιά
δεσποζόμενα. Υπάρχει και βεβαίωση γιατρού του νοσοκομείου γι’ αυτό.
3) Η ευθανασία είναι θέμα ουσίας και όχι διαδικασίας, για το αν θα εφαρμοστεί
κάποιο Π.Δ..
4) Όσον αφορά το κόστος της στείρωσης, έχουμε την δυνατότητα, να φέρουμε
κτηνίατρους που θα τις κάνουν δωρεάν. Επομένως δεν τίθεται θέμα κόστους.
5) Να μας πει ο Δήμαρχος για ποιο λόγο δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό
τα Π.Δ. 604/77 και 463/78.
Προεδρεύων: Δευτερολογίες.
Ουρσουζίδης: Εάν η θανάτωση ενός σκύλου είναι μία στυγνή δολοφονία,
τότε η ολική στείρωση των θηλυκών ζώων είναι μία στυγνή γενοκτονία. Πολύ σοφά
προβλέπεται η μερική στείρωση από το Νόμο και το αντίστοιχο Π.Δ..
Σκουμπόπουλος: Το Κυνοκομείο είναι υψηλών προδιαγραφών, αρκεί κα
τηρηθούν αυτές. Προτείνουμε τη στείρωση μόνο των θηλυκών ζώων. Επιμένω στις
προηγούμενες παρατηρήσεις και ζητώ να περιληφθούν στο κείμενο του κανονισμού.
Δήμαρχος: Μία παρατήρηση. Συγχαρητήρια στην υπηρεσία του Δήμου που
συνέταξε αυτόν τον κανονισμό.
Υπάρχει το συναίσθημα της αμοιβαίας καχυποψίας. Εάν δεν άρουμε αυτό το
συναίσθημα, αυτή η σημαντική προσπάθεια, δεν θα τύχει της καθολικής αποδοχής
όπως θα θέλαμε. Η καχυποψία συνίσταται σε μία υπόθεση, επί της ουσίας κανείς δεν
μπορεί να δώσει μία απάντηση. Θα προσπαθήσω να άρω αυτό το κλίμα της
αμφισβήτησης. Δεν είναι τυχαίο που δεν μιλάμε πουθενά για ευθανασία, ενώ το Π.Δ.
το προβλέπει. Είναι επιλογή μας. Δεν θέλουμε να σκοτωθεί κανένα ζώο.
Να υπάρχει κοινή συνεργασία όλων μας. Να φτιάξουμε ένα κίνημα, το οποίο
θα αρχίσει πριν από τη λειτουργία του Κυνοκομείου, παρέμβαση στα σχολεία. Να
υπάρχει ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Εάν χρειαστεί αργότερα να κάνουμε
διορθωτικές παρεμβάσεις, θα τις κάνουμε. Η παρουσία των 2 συλλόγων να είναι
καθημερινή. Να βοηθούν, να ελέγχουν και να μας καθοδηγούν. Έχουμε κοινό στόχο.
Την προστασία του πολίτη και των ζώων.
Δεν παρουσίασα τίποτα σαν παράδεισο. Είπα ότι θα είμαστε ο πρώτος Δήμος
της χώρας που άρουμε τις προδιαγραφές που βάζει η εθνική και η ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Συμπληρώνω στην πρότασή μου να περιληφθούν στο νομικό πλαίσιο, στο
βαθμό που δεν περιελήφθησαν, ο σχετικός νόμος και η σχετική υπουργική απόφαση.
Θέμα ευθανασίας δεν βάζουμε πουθενά. Επανένταξη σημαίνει υιοθεσία.

Κε Κουρουζίδη, σ’ ότι αφορά τα άγρια ζώα, θέλουμε τη συνεργασία σας για
να φτιάξουμε ένα χώρο να καλύπτει αυτές τις προδιαγραφές.
Συμφωνώ για τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει και την οποία
επιδιώκουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν μπορώ να κάνω αποδεκτή καμία από τις
υπόλοιπες παρατηρήσεις σε σχέση με τον κανονισμό, για τους λόγους που
προανέφερα.
Προεδρεύων: Να ψηφίσει το σώμα κατ’ αρχήν στο σύνολό του τον κανονισμό
λειτουργίας του Κυνοκομείου και στη συνέχεια να ψηφίσει τις επιμέρους διατάξεις,
ούτως ώστε να καταγραφούν οι παρατηρήσεις που υπάρχουν.
Σκουμπόπουλος: Διαδικαστικά. Δεν καταγράψατε τισ αντιρρήσεις που είχαμε.
Επομένως δεν μπορεί να τεθεί θέμα έγκρισης κατ’ αρχήν όλου του κανονισμού.
Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού αυτού. Επιμένω
στην πρόταση μας και ζητάμε να τη θέσετε σε ψηφοφορία.
Δήμαρχος: Διαδικαστικά, είναι τρεις οι προτάσεις.
α) Η αντιπρόταση του κ. Σκουμπόπουλου.
β) Η αντιπρόταση του κ. Γαβρίδη.
γ) Η πρόταση της Δ.Ε., με τη συμπλήρωση που έχω κάνει και εισάγεται στο σώμα.
Προεδρεύων: Δεν είναι τρεις διαφορετικές προτάσεις. Είναι η πρόταση της
Δ.Ε., επί της ουσίας υπάρχουν κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις.
Εν πάση περιπτώσει, γίνεται δεκτή η διαδικαστική πρόταση.
Προεδρεύων: Ποιοι καταψηφίζουν τον κανονισμό;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Ε. Λευκοπούλου, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε.
Κουκουρδής.
Προεδρεύων: Ποιοι τον εγκρίνουν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 19 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α.
Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Χαμαλής,
Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Π. Πιτούλιας, Α.
Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης, Γ. Μανακούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την με αριθ. 254/2001 απόφαση της Δ.Ε.
2.- Τις προτάσεις και απόψεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 37 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) όπως αυτό
συμπληρώθηκε με αυτές της παρ. 5 του αρ. 15 του Ν. 2539/97, καθώς και του αρ. 106
του ίδιου Π.Δ.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου Βέροιας,
που έχει ως εξής:
Άρθρο 1o
Σκοπός
Το Δημοτικό Κυνοκομείο Δήμου Βέροιας και η Υπηρεσία που το υποστηρίζει έχουν σαν
σκοπούς:
1. την πρόληψη των κινδύνων για τους ανθρώπους που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη παρουσία
αδέσποτων σκύλων στον Δήμο Βέροιας, όπως οι κίνδυνοι της υγείας, της καθαριότητας, της
ασφαλούς κυκλοφορίας κ.λ.π.

2.

την αναγνώριση της αρχής ότι κάθε άνθρωπος έχει την ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα
ζωντανά δημιουργήματα, ότι τα ζώα γεννιούνται με τα ίδια δικαιώματα στη ζωή και στην
δυνατότητα ύπαρξης και ότι κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον
άνθρωπο
3. την ουσιαστική συμβολή του στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινής γνώμης για την
σημασία της παραπάνω αρχής και προς την κατεύθυνση εφαρμογής μιας πολιτικής για την
αντιμετώπιση και διαχείριση των αδέσποτων σκύλων.
Η υλοποίηση των στόχων αυτών κατέστησε επιτακτική την ανάγκη της δημιουργίας ενός
δημοτικού Κυνοκομείου, που στο εξής θα μνημονεύεται ως «Δημοτικό Κυνοκομείο Βέροιας», η
λειτουργία του οποίου θα διέπεται από τον παρόντα κανονισμό και τις κείμενες νομοθετικές
διατάξεις.
Άρθρο 2ο
Νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Κυνοκομείου
Το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου
Βέροιας καθορίζεται από τις πιο κάτω διατάξεις, όπως αυτές τροποποιούμενες ή συμπληρούμενες θα
ισχύουν κάθε φορά:
1. Το Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Ο Νόμος 1197/3-9-81 (Φ.Ε.Κ. : 240/τ.α) «Περί προστασίας των ζώων».
3. Η υπ’ αριθμ. 408159/20-12-99 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και η υπ’
αριθμ. 376/8-11-99 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών
με θέμα την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση Εχινοκοκκίασης,
Λύσσας, Λεϊσμανίασης και λοιπών Ζωοανθρωπονόσων.
4. Η υπ’ αριθμ. 340105/04-05-93 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. : 313/τ.β) «Εφαρμογή
προγράμματος καταπολέμησης της Εχινοκοκκίασης - Υδατίδωσης, της Λύσσας, της
Λεϊσμανίασης και των άλλων ζωοανθρωπονόσων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
374922/2-8-93 ομοίως Απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. : 574/τ.Β).
5. Ο Νόμος 2017/1992 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων
συντροφιάς» (Α΄31)
6. Το Π.Δ 400/1983 «Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης – υδατίδωσης,
της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων» (Α΄151) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
289/1992 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 400/1983 «Εφαρμογή των μέτρων
καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης – υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων
(Α΄151)» (Α΄ 148)».
7. Η υπ’ αριθμ. 4/2000 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας με την οποία
αποφασίστηκε η ίδρυση - οργάνωση καταφυγίων – κυνοκομείων από τους Ο.Τ.Α και τα
Φιλοζωϊκά Σωματεία και την συγκρότηση συνεργείων περισυλλογής αδέσποτων σκύλων από
τους Ο.Τ.Α. και τα Φιλοζωϊκά Σωματεία.
8. Η υπ’ αριθμ. 3347/2000 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα: «Παραχώρηση έκτασης αγροκτήματος Ταγαροχωρίου στο Νομικό
Πρόσωπο του Δήμου Βέροιας για ίδρυση Κυνοκομείου».
9. Η υπ’ αριθμ. 489/2000 Απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας που αφορά την «έγκριση για την
εφαρμογή του ειδικού προγράμματος της εχινοκοκκίασης- υδατίδωσης, της λύσσας, της
λεϊσμανίασης και των άλλων ζωοανθρωπονόσων, που είναι ενδεχόμενο να μεταδοθούν από
τον σκύλο στον άνθρωπο, στο Νομό Ημαθίας».
10. Το Π.Δ. 307/90 (Φ.Ε.Κ. 127 τ. Α.) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την οργάνωση
και λειτουργία νεκροταφείων μικρών ζώων».
Άρθρο 3ο
Ορισμοί
Α) Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας (άρθρο 2 του παρόντος) διευκρινίζονται οι πιο κάτω όροι ως ακολούθως:
1. αδέσποτο ζώο: λογίζεται κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο, είτε δεν έχει σπίτι, είτε βρίσκεται εκτός
των ορίων του σπιτικού του ιδιοκτήτη του ή του φύλακα του και δεν βρίσκεται υπό την άμεση
επίβλεψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη ή φύλακα (Νόμος 2017/92 αρ. 1).
2. επικίνδυνος για την δημόσια υγεία σκύλος: λογίζεται κάθε σκύλος του οποίου η ηλικία είναι άνω
των δύο μηνών και δεν έχει καταγραφεί στα ειδικά μητρώα των κτηνιατρικών υπηρεσιών
οπουδήποτε και να βρίσκεται (άρθρο 6 του Π.Δ. 289/92).
3. αδέσποτος σκύλος: λογίζεται κάθε σκύλος που δεν έχει σπίτι ή όταν βρίσκεται εκτός των ορίων
του σπιτιού του ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό άμεση επίβλεψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη
ή φύλακα (άρθρο 6 του Π.Δ. 289/92).

4.

σκύλος υπό άμεση επιτήρηση ή έλεγχο: θεωρείται ο σκύλος όταν οδηγείται με ασφαλές μέσο
(λουρί, αλυσίδα κ.λ.π.) ή φέρει φίμωτρο και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το συνοδό του.
Β) Από τους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου εξαιρούνται οι ποιμενικοί και οι
κυνηγετικοί σκύλοι κατά τη διάρκεια αντίστοιχα της φύλαξης του ποιμνίου ή του κυνηγιού.
Άρθρο 4ο
Γενικές Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων Φορέων
Α) Ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται:
1. Να ολοκληρώσει το έργο της κατασκευής του Δημοτικού Κυνοκομείου Βέροιας, σύμφωνα με την
εγκριθείσα από τους αρμόδιους Φορείς μελέτη.
Να λειτουργεί αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού. Ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται να διατηρήσει το Κυνοκομείο σε λειτουργία
τουλάχιστον για 10 χρόνια (Υπ. Απόφαση 408159/20-12-1999) από το έτος κατασκευής του.
2. Να συγκροτεί συνεργεία περισυλλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.
3. Να παρέχει κτηνιατρική περίθαλψη και φροντίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7
του παρόντος.
4. Να συμβάλλει, με κάθε τρόπο, στην «υιοθεσία» περισυλλεχθέντων σκύλων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 8 του παρόντος.
5. Να προβαίνει στην περισυλλογή πτωμάτων σκύλων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.
6. Να ειδοποιεί, μέσω του υπευθύνου του Δημοτικού Κυνοκομείου, το Δημόσιο Κτηνιατρείο σε
περίπτωση που σκυλί δαγκάσει άνθρωπο.
7. Να αφιερώνει, μία τουλάχιστον ημέρα της εβδομάδας, στη μέριμνα για την εφαρμογή των άλλων
δραστηριοτήτων του προγράμματος πλην της εξέτασης των σκύλων, ή την αντιμετώπιση έκτατων
αναγκών.
8. Να εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση των κτηνιάτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις εγκαταστάσεις του για οποιοδήποτε έλεγχο και να ακολουθεί
τις υποδείξεις τους (Υπ. Απόφαση 340105/04-05-93 παρ. 2.3).
9. Να εξασφαλίζει τις πιστώσεις για την δαπάνη συγκρότησης των συνεργείων, σύλληψης,
διατροφής, καταγραφής, σήμανσης και στείρωσης των περισυλλεγμένων ζώων που θα βαρύνει εξ
ολοκλήρου το Δήμο.
10. Να επιλαμβάνεται της τρέχουσας συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κυνοκομείου
(καθαρισμός, ευπρεπισμός), ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής για τα ζώα και το περιβάλλον.
11. Να επιλαμβάνεται, με δικές του δαπάνες, της περιοδικής συντήρησης των εγκαταστάσεων
(χρωματισμός, κ.λ.π) ή της τρέχουσας αποκατάστασης βλαβών (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης
κ.λ.π.).
12. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνοκομείου δύναται να παρέχει περίθαλψη στα άγρια άρρωστα
ή τραυματισμένα ζώα που θα μεταφέρονται σ’ αυτό, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του νόμου
και κατόπιν συνεργασίας με τον αρμόδιο σύλλογο»
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνοκομείου δύναται ύστερα από απόφασή του να φιλοξενεί σε
αυτό σκύλους (σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν για βραχύ χρονικό διάστημα)
ανάλογα με τις ανάγκες αυτού, καθορίζοντας παράλληλα τον χρόνο και το κόστος παραμονής των
φιλοξενούμενων ζώων.
Β) Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υποχρεούνται:
1. Να παρέχουν κάθε δυνατή επιστημονική, τεχνική κλπ βοήθεια στο Δημοτικό Κυνοκομείο για την
καλλίτερη υλοποίηση των σκοπών του.
2. Είναι αρμόδιες για την τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας στους χώρους του Κυνοκομείου
καθώς και για την παρακολούθηση των ζώων, με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης
ζωοανθρωπονόσων.
Γ) Τα τοπικά ζωοφιλικά Σωματεία, εφ’ όσον συμμετέχουν στην Επιτροπή, υποχρεούνται σε
συνεργασία με το Δημοτικό Κυνοκομείο:
1 Να οργανώνουν καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κόσμου, με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση
της ζωοφιλίας (ζωοφλική εκπαίδευση) , ώστε να προχωράει σε υιοθεσίες σκύλων, για να
αποσυμφορίζεται το Κυνοκομείο.
2. Να οργανώνουν προγράμματα ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού σχετικά με την υγεία και
τη βασική φροντίδα των σκύλων καθώς και διαλέξεις με θέμα την αποφυγή μεταδόσεως
ασθενειών από τα ζώα στον άνθρωπο.
3. Να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες των σκύλων για τις ανάγκες του κατοικίδιου τους αλλά και για
τις υποχρεώσεις τους απέναντί τους.
Άρθρο 5ο
Περισυλλογή - Συνεργεία περισυλλογής – Τρόπος δράσης τους.
1. Ο Δήμος Βέροιας είναι υποχρεωμένος να περισυλλέγει με ίδια έξοδα τα αδέσποτα σκυλιά.

2.

Η περισυλλογή των αδέσποτων σκυλιών γίνεται από συνεργεία που αποτελούνται από
υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας. Στα ανωτέρω συνεργεία δύναται να συμμετάσχει κατά την κρίση
της και η Κτηνιατρική Υπηρεσία.
3. Κάθε συνεργείο απαρτίζεται από 2-4 άτομα, για την επιλογή των οποίων, θα λαμβάνεται υπόψη η
αγάπη τους για τα ζώα και η επιδεξιότητά τους και η εφευρετικότητα τους για την σύλληψη των
σκύλων. Ένα μέλος του συνεργείου τουλάχιστον θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο από την
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σε θέματα μεταχείρισης των ζώων.
4. Τα άτομα τα οποία θα στελεχώνουν τα συνεργεία περισυλλογής σκύλων θα παρακολουθούν
επιμορφωτικά σεμινάρια, που θα οργανώνονται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής, σχετικά με το
αντικείμενο εργασίας τους.
5. Η συμπεριφορά των μελών των ειδικών συνεργείων πρέπει να είναι άψογη. Έχοντας υπόψη την
ειδική ψυχολογία του κοινού που παρευρίσκεται κατά τη διαδικασία της σύλληψης αλλά και τις
αντιδράσεις των σκύλων προς αγνώστους, μεταχειρίζονται τους σκύλους κατά τρόπο που να είναι
πρόδηλα τα ζωοφλικά αισθήματά τους.
6. Βασική επιδίωξη των συνεργείων είναι η σύλληψη των σκύλων (αδέσποτων και επικίνδυνων) με
δίχτυα, απόχες και άλλα κατάλληλα μέσα.
7. Για τη σύλληψη ενός σκύλου θα ακολουθείται η διαδικασία του πλησιάσματος με ήμερο τρόπο,
της παροχής τροφής και τέλος της πρόσδεσής του με αλυσίδα, λουρί κ.λ.π.. Έχοντας υπόψη ότι
πρόκειται για ζώα φοβισμένα είναι ευνόητο ότι απότομες κινήσεις και κυνηγητά θα πρέπει να
αποφεύγονται.
8. Σε περιπτώσεις όπου η σύλληψη των σκύλων είναι ακατόρθωτη με δίχτυα ή απόχες θα
ειδοποιείται η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία για τη χρησιμοποίηση των ειδικών όπλων
αναισθητοποίησης από τους ειδικά εκπαιδευμένους κτηνιάτρους ή βοηθούς, έτσι ώστε να
αναισθητοποιούν τα σκυλιά και να τα μεταφέρουν στο κυνοκομείο, όπου θα τεθούν υπό
κτηνιατρική παρακολούθηση.
9. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση δολωμάτων με δηλητήρια για τον
έλεγχο του αριθμού των αδέσποτων σκύλων.
10. Τα μέλη των συνεργείων ουδέποτε διαπληκτίζονται με το κοινό, το οποίο εύλογα εκδηλώνει
συμπόνια προς τα περισυλλεγόμενα ζώα.
11. Τα συνεργεία περισυλλογής μεταβαίνουν με απόλυτη προτεραιότητα στους χώρους κατάληξης
των υγρών λυμάτων των σφαγείων.
12. Εν συνεχεία και εφ’ όσον δεν είναι εφικτή η περισυλλογή όλων των αδέσποτων σκύλων, θα
δίδεται προτεραιότητα στα πλέον προβληματικά ζώα, όπως τα λυσσύποπτα, τα επιθετικά ή σε όσα
χρειάζονται βοήθεια, όπως άρρωστα ή τραυματισμένα.
13. Το πρόγραμμα περισυλλογής των αδέσποτων σκυλιών καθορίζεται από τον Προϊστάμενο του
Δημοτικού Κυνοκομείου το οποίο δύναται να τροποποιηθεί από τον ίδιο ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες και τα έκτακτα περιστατικά.
14. Η δράση των συνεργείων περισυλλογής και η λειτουργία του Κυνοκομείου, παρακολουθείται από
τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν σχετικές οδηγίες, ιδιαίτερα ότι αφορά την τήρηση
των αρχών περί προστασίας των ζώων (Π.Δ. 289/92).
Άρθρο 6ο
Κτηνιατρική Περίθαλψη και Φροντίδα
Τα περισυλλεγμένα ζώα θα σημαίνονται και θα καταγράφονται στα αρχεία του Δημοτικού
Κυνοκομείου (κάθε περισυλλεγμένος σκύλος θα καταγράφεται σε ατομικό μητρώο). Η επιλογή της
κατάλληλης μεθόδου και τακτικής σήμανσης - στείρωσης θα γίνεται με απόφαση της αρμόδιας
Επιτροπής του Κυνοκομείου, έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου κτηνίατρου και σύμφωνα με την
ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.
Έπειτα από οποιαδήποτε καταγραφή - σήμανση σκύλου ακολουθεί κτηνιατρική εξέταση
αυτού από τον υπεύθυνο κτηνίατρο (ή τους έχοντες σύμβαση έργου κτηνιάτρους) στο χώρο εξέτασης
σκύλων του Δημοτικού Κυνοκομείου Βέροιας και τηρούνται όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ.
289/92 που αφορά την κτηνιατρική εξέταση των σκύλων .
Στα ζώα που φιλοξενούνται στο Κυνοκομείο θα παρέχεται η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη (εμβολιασμοί, χάπια, θεραπείες) και φροντίδα (αποπαρασίτωση) με ευθύνη του υπεύθυνου
κτηνίατρου σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε κτηνιατρική νομοθεσία.
Σκύλοι προσβεβλημένοι από εχινόκοκκο κ.λ.π. απομονώνονται και τηρείται από τους
υπεύθυνους κτηνιάτρους η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Στα περισυλλεγμένα ζώα θα εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα της τροφής και του
πόσιμου νερού, ώστε να διατηρούνται αυτά σε καλή φυσική κατάσταση. Το είδος και η ποσότητα της
διατροφής θα καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής έπειτα από εισήγηση κτηνιάτρου. Η
διατροφή και η ύδρευση των ζώων θα γίνεται κάτω από υγειονομικά αποδεκτές συνθήκες.

Η υγιεινή διαμονή των σκυλιών αποτελεί μια από τις πρωταρχικές φροντίδες του Δημοτικού
Κυνοκομείου Βέροιας. Οι θάλαμοι φιλοξενίας των ζώων και οι λοιποί χώροι του Κυνοκομείου θα
καθαρίζονται καθημερινά, με νερό και απολυμαντικό, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, επίσης θα
γίνεται συντήρηση τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Άρθρο 7ο
Χρόνος παραμονής
Ο χρόνος παραμονής των σκύλων στο Δημοτικό Κυνοκομείο, θα καθορίζεται από την
αρμόδια Επιτροπή.
Ο χρόνος παραμονής των λυσσύποπτων ζώων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των είκοσι (20)
ημερών.
Ο ανώτατος χρόνος παραμονής που ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή, μπορεί να
επιμηκυνθεί για ζώα που χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση (γνωμάτευση κτηνιάτρου) με απόφαση
της Επιτροπής.
Από τους συγκεντρωμένους σκύλους οι μεν απολεσθέντες παραδίνονται στους ιδιοκτήτες
τους μέσα στον ανώτατο χρόνο παραμονής που έχει ορισθεί με την απόφαση της Επιτροπής, για τους
δε λοιπούς γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης ανάδοχης οικογένειας μέσα στον ίδιο ανώτατο χρόνο.
Για την κράτηση δεσποζόμενου σκύλου στο Κυνοκομείο που βρέθηκε ως αδέσποτο, ο ιδιοκτήτης του
πληρώνει στο Δημοτικό Κυνοκομείο τα έξοδα παραμονής, ανάλογα με τις ημέρες κράτησής του, που
ορίζονται ανά ημέρα κράτησης από την Επιτροπή του Κυνοκομείου.
Άρθρο 8ο
Υιοθεσίες
(Δεσποζόμενη Επανένταξη)
Η υιοθεσία θα επιτυγχάνεται και με τη βοήθεια των φιλοζωϊκών σωματείων, που θα πρέπει
να συμβάλλουν στην εξεύρεση ιδιοκτητών μέσα στο ανώτατο χρόνο παραμονής που όρισε η Επιτροπή
του Κυνοκομείου.
Στο άτομο που εκδηλώνει ενδιαφέρον και επιθυμία να αποκτήσει σκύλο αυτός του παρέχεται
ΔΩΡΕΑΝ .Δεν επιτρέπεται η απόκτηση σκύλου από άτομα κάτω των 16 ετών χωρίς την συγκατάθεση
των γονιών τους ή των κηδεμόνων τους.
Η ευαισθητοποίηση του κόσμου ώστε να προχωρήσει σε υιοθεσίες σκύλων πρέπει να είναι
μια συντονισμένη προσπάθεια τόσο του Δήμου όσο και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των
φιλοζωϊκών σωματείων.
Ο σκύλος προς υιοθεσία θα συνοδεύεται από τον αριθμό μητρώου του και το ατομικό του
βιβλιάριο υγείας που θα χορηγούνται από το Δημοτικό Κυνοκομείο.
Τα προς υιοθεσία ζώα θα στειρώνονται πριν την παράδοσή τους στους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 9ο
Περισυλλογή πτωμάτων σκύλων
Σε περιπτώσεις που καλούνται τα συνεργεία να περισυλλέξουν πτώματα σκύλων είναι
απαραίτητο, για λόγους προστασίας της Δημοσίας Υγείας, να τα τοποθετούν σε ειδικούς πλαστικούς
σάκκους, κατά τρόπο ασφαλή που να αποκλείεται η έξοδος υγρών.
Τα πτώματα ζώων (Υ.Δ. Ε1β/301/64) θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς ταφή ή
άλλη κατάλληλη διάθεση το ταχύτερο δυνατό και από την παρέλευση 24ώρου από το θάνατό τους, με
την ευθύνη και δαπάνες του ιδιοκτήτη ή του νομέα αυτών.
Σε περίπτωση καθυστερήσεων ανεξάρτητων τυχόν επιβληθησομένων άλλων κυρώσεων οι
εργασίες αυτές θα εκτελούνται από το Συνεργείο Περισυλλογής του Δημοτικού Κυνοκομείου
καταλογιζομένων των σχετικών δαπανών σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ή του νομέα του
ζώου. Επίσης όλα τα τυχόν ευρισκόμενα στους δημοσίους χώρους, όπως οδούς, πλατείες, άλση κ.λ.π.
πτώματα ζώων θα μεταφέρονται αμέσως προς ταφή ή άλλη κατάλληλη διάθεση καταλογιζομένων των
σχετικών δαπανών σε βάρος του ιδιοκτήτη ή νομέα του ζώου, εφόσον βρεθεί αυτός μεταγενέστερα.
Ο καταλογισμός της δαπάνης γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, στηριζόμενη σε έκθεση
αρμοδίου οργάνου του Δήμου.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση σε δοχεία απορριμμάτων πτωμάτων μικρών ζώων που προέρχονται
από σπίτια (γαλών, ορνίθων) για παραπέρα μεταφορά και διάθεση των λοιπών απορριμμάτων.
Ά ρ θ ρ ο 10 ο
Γενικές Αρχές για την προστασία των ζώων
Ρητά απαγορεύεται η διάθεση των ζώων για πειράματα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, που θα
μπορέσει να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους ή να τα κάνει να υποφέρουν με οποιοδήποτε
τρόπο.
Επιβάλλεται η διαβίωση των ζώων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής και με
τρόπο που δεν ενοχλεί τους περίοικους.
Απαγορεύεται απολύτως η εκπαίδευση ή διάθεση των σκυλιών για κυνομαχίες.

Ά ρ θ ρ ο 11 ο
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων
Η σήμανση και καταγραφή κάθε δεσποζόμενου σκύλου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία είναι
υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη του. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 5000 δρχ. (πέντε χιλιάδες
δραχμές).
Έκαστος πολίτης που έχει υιοθετήσει δωρεάν σκύλο από το Δημοτικό Κυνοκομείο Βέροιας ή
κατέχει σκύλο σε περίπτωση θανάτου, απώλειας, αλλαγής κυριότητας ή του τόπου διαβίωσης του
σκύλου, οφείλει σε διάστημα 10 ημερών να δηλώσει τη σχετική μεταβολή στο φορέα που έγινε η
καταγραφή του. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 5000 δρχ. (πέντε χιλιάδες δραχμές).
Όσοι ιδιοκτήτες σκύλων επιθυμούν να απαλλαγούν από τα σκυλιά τους οφείλουν να τα μεταφέρουν με
δικό τους μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κυνοκομείου και όχι να τα
εγκαταλείπουν αδέσποτα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΖΩΟΥ. Στους παραβάτες, πέραν
των τυχόν ποινικών ευθυνών τους, επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 δρχ.(πενήντα χιλιάδες δραχμές).
Εάν ο σκύλος περισυλλεχθεί από την αρμόδια υπηρεσία θα επιστραφεί στον κάτοχο μέσα στον
ανώτατο χρόνο παραμονής που όρισε η Επιτροπή του Κυνοκομείου πληρώνοντας τα έξοδα παραμονής
ανάλογα με τις ημέρες κράτησής του στο Δημοτικό Κυνοκομείο. Σε περίπτωση που το απολεσθέν ζώο
δε δηλωθεί ή ζητηθεί επίσημα από τον κάτοχο και το ζώο περισυλλεχθεί και αναγνωρισθεί στον
κάτοχο υποβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται στις 30.000 δρχ (τριάντα χιλιάδες δραχμές) συν τα έξοδα
παραμονής.
Οι συνοδοί σκύλων είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μη λερώνουν σε
δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών σκύλων να μαζεύουν τα
περιττώματα των κατοικίδίων τους με φαράσια και σακούλες .Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο
5000δρχ.(πέντε χιλιάδες δραχμές).
Στην πόλη της Βέροιας έκαστος ιδιοκτήτης σκύλων δεν μπορεί να διατηρεί περισσότερο από
δύο (2) σκυλιά μέσα στο διαμέρισμά του και οφείλει να τηρεί όσα ορίζονται από το άρθρο 17 της υπ’
αριθμ. 2000/95 Υγειονομικής Διάταξης «περί διατήρησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών ή
παραδείσιων πτηνών».
Οι κάτοχοι σκύλων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε οδηγίες της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας, πάνω σε θέματα Δημοσίας Υγείας, προληπτικών εξετάσεων (εμβολιασμοί και χορήγηση
αντιπαρασιτικών χαπιών), περίθαλψης και διαβίωσης των σκύλων.
Ά ρ θ ρ ο 12 ο
Επιτροπή Κυνοκομείου
1. Την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου Βέροιας έχει επταμελής (7) Επιτροπή, που
συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από :
 τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο,
 τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 τον αρμόδιο Διευθυντή του Δήμου,
 ένα (1) εκπρόσωπο - υπάλληλο της Δ/νσης Κτηνιατρικής, που ορίζεται με απόφαση Νομάρχη,
 ένα (1) εκπρόσωπο των Ζωοφιλικών Οργανώσεων, και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της
μιάς, τότε ορίζεται εκ περιτροπής ανά διετία,
2. Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί την θητεία των υπολοίπων Επιτροπών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
3. Η Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν παρίστανται κατά την συνεδρίαση τέσσερα (4) τουλάχιστον
από τα μέλη της.
4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η πρόταση την οποία υπερψήφισε ο Πρόεδρος.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα, όποτε την συγκαλεί ο Πρόεδρος
αυτής.
Άρθρο 13ο
Ελεγκτική Επιτροπή
Τον έλεγχο και εποπτεία της όλης λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου έχει η Ελεγκτική
Επιτροπή, η οποία είναι εξαμελής (6) και συγκροτείται με Απόφαση Νομάρχη (Υ.Α.:340105/4-593).
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από:
1) Τον αρμόδιο κτηνίατρο της Δ/νσης Κτηνιατρικής
2) ένα εκπρόσωπο της Αστυνομικής Δ/νσης Ημαθίας
3) Τον Δ/ντή των Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
4) Αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας;
5)Αντιπρόσωπο της Συνομοσπονδίας ή της Ομοσπονδίας ή του τοπικού ζωοφιλικού Σωματείου ή
εκπροσώπου ζωόφιλων της περιοχής

6)Αντιπρόσωπο της Επιτροπής Κυνοκομείου
Η ανωτέρω επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Να ελέγχει τα βιβλία που τηρούνται από το κυνοκομείο και να τηρεί βιβλίο όπου θα αναγράφονται
οι παρατηρήσεις που έγιναν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις επισκέψεις της στο
Κυνοκομείο.
 Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις του Κυνοκομείου όσον αφορά την καταλληλότητά του για τη
διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και όσον αφορά την καταλληλότητά του για την ευζωία των
φιλοξενουμένων ζώων.
Άρθρο 14ο
Προσωπικό
Το προσωπικό που θα απασχολείται στο Κυνοκομείο οφείλει να χρησιμοποιεί τα
ενδεδειγμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας (για την προστασία της αναπνευστικής οδού, των άνω και
κάτω άκρων και ολόκληρου του κορμού) και να υποβάλλεται σε περιοδικές προληπτικές ιατρικές
εξετάσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34042/96 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Δημ. Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί «Χορήγησης ειδών
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής Ιατρικής».
Οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά
τα Μέσα Ατομικής Προστασίας τους.
Άρθρο 15ο
Απαιτούμενα Έντυπα
Στο αρχείο του Κυνοκομείου θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία που θα
περιέχουν τις ακόλουθες μορφές εντύπων καθώς και βιβλία διαχείρισης του. Ενδεικτικά αναφέρονται
τα παρακάτω:
- Έντυπο Δήλωσης κατοχής Σκύλου
- Φύλλο Μητρώου του σκύλου
- Έντυπο – κατάσταση που αφορά τον αριθμό των σκύλων που περισυλλέχθηκαν κάθε
μήνα προς τις Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές υπηρεσίες.
- Έντυπο δηλώσεων διαγραφής ή μεταβολών σκύλων
- Βιβλιάρια κτηνιατρικής παρακολούθησης σκύλων
Τα ανωτέρω απαιτούμενα έντυπα, καθώς και υλικά, σκεύη και κτηνιατρικής χρήσης εργαλεία
και σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται στο Κυνοκομείο θα ανταποκρίνονται στην υπ’ αριθμ.
340105/04-05-93 Υπουργική Απόφαση.
Άρθρο 16ο
Δωρεές
Έσοδα εκ δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων, διαφόρων δραστηριοτήτων ή άλλων
πηγών γίνονται δεκτά εφόσον νομίμως παρέχονται προς το Ταμείο του Δήμου.
Δωρεές και γενικά παροχές δεν γίνονται δεκτές όταν υποχρεώνει την Επιτροπή του Δημοτικού
Κυνοκομείου σε πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες με το σκοπό του και τον εσωτερικό
κανονισμό του. Όταν η Επιτροπή του Κυνοκομείου θεωρεί ότι δωρεά ή άλλη αξιόλογη παροχή είναι
δυνατόν, κατά την κρίση της να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του Δημοτικού
Κυνοκομείου, με απόφασή της μπορεί να ζητήσει να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση.
Τα ανωτέρω έσοδα διατίθενται μόνο για τους σκοπούς του Δημοτικού Κυνοκομείου και μετά
από αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά των
συνεδριάσεων της.
Άρθρο 17ο
Επιβολή προστίμων-Ποινικές κυρώσεις
1. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση επιβάλλονται με
απόφαση Δημάρχου.
2. Εκτός των προστίμων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και
επιβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο
459 του Ποινικού Κώδικα.
3. Όποιος φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα ή τα εγκαταλείπει έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται
δια των ποινών του άρθρου 8 του Νόμου 1197/81 «Περί προστασίας των Ζώων».
Άρθρο 18ο
Εφαρμογή του Κανονισμού
Η αρμοδιότητα εφαρμογής του κανονισμού ανήκει στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας
του Δήμου ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο.

Τα πρόστιμα που προβλέπει η παρούσα δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 253/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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