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∆ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 6/25-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
 

Αριθ. Αποφ.: 28/2018 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 
προτάσεων για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς στο ∆ήµο µας, που κατέθεσε µε την 
υπ' αριθµ. πρωτ.: 9600/15-5-2018 επιστολή του, 
o ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κλεάνθης Βαρελάς. 

 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 25 Μαΐου 2018 
ηµέρα Παρασκευή & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9833/21-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε σε κάθε 
ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 
1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Τοπάλη ∆ήµητρα 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Φυλακτός ∆ηµήτριος 
7. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

Απόντες Σύµβουλοι 
 

Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
∆ήµου Βενετία 
Μακρυγιάννης Κων/νος 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

 
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Στην συνεδρίαση παρίστανται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                       
∆ήµας Ιωάννης και Βαρελάς Κλεάνθης. 

Το Συµβούλιο οµόφωνα αποφαίνεται όπως το 3ο θέµα της ηµερησίας 
∆ιατάξεως συζητηθεί ως 1ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως. 
……………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειµένου που το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί ως 1ο θέµα της ηµερησίας ∆ιατάξεως και θέτει 
υπ’ όψη των µελών του Συµβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ήµου 9600/15-5-2018 
επιστολή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  τοτυ ∆ήµου µας κ. Βαρελά Κλεάνθη η οποία 
έχει ως εξής: 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εκθέτει στα µέλη  του Συµβουλίου τα εξής: 
 

«Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι,  
Το σηµερινό θέµα ήρθε προς συζήτηση στο Συµβούλιο, έπειτα από σχετική 

κοινοποίηση της επιστολής που µας απέστειλε ο ∆ηµοτικός Σ/λος, κ. Κλεάνθης 
Βαρελάς.  

Όπως όλοι γνωρίζετε, το ζήτηµα αυτό της διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων πολλάκις µας έχει απασχολήσει τόσο σε προηγούµενες συνεδριάσεις µας 
ως συµβούλιο, όσο και ευρύτερα στο δηµόσιο διάλογο, µιας και αναµφισβήτητα 
αποτελεί ένα εκ των µεγαλύτερων προβληµάτων που ταλανίζουν την Χώρα µας 
από άκρη σε άκρη, και φυσικά τη Πόλη µας αλλά και τον ∆ήµο µας γενικότερα.   

Έχοντας στο συµβούλιο αυτό καταθέσει διάφορες προτάσεις καθώς επίσης 
και αναπτύξει ενέργειες γύρω από το εν λόγω ζήτηµα, συνοπτικά, οφείλω να κάνω 
µια µικρή ιστορική αναδροµή για τα όσα έχουν γίνει έως σήµερα, και ειδικότερα:  
- Με την υπ' αριθµ. 575/11-12-2014 απόφαση ∆ηµάρχου, συγκροτήθηκε η 

τριµελής επιστηµονική επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 
- Με την υπ' αριθµ. 296/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

συγκροτήθηκε η πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

- Με την υπ' αριθµ.   /  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η υπ ' 
αριθµ. 103/2014 οµόφωνη απόφαση του Τοπικού µας Συµβουλίου περί 
τοποθέτησης ποτίστρων και ταϊστρών σε διάφορα σηµεία της πόλης των 
Μεγάρων, κατ ' εφαρµογή άρθρου 46 του Ν. 4235/2014.  

- Με επιστολή µου προς την αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, ζητήθηκε η παραχώρηση χρήσης του 
Αγροτικού Κτηνιατρείου που εδράζει στα Μέγαρα για δυο φορές το µήνα κατ ' 
ελάχιστον, έτσι ώστε κατ ' εφαρµογή των Νόµων 4039/2012 και 4235/2014 να 
παράσχονται προς αδέσποτα ζώα εµβολιασµοί, στειρώσεις, κ.α. καθώς και 
επίσης και σε δεσποζόµενα ζώα διαγνώσεις, τοποθέτηση µικροτσίπ και 
καταχώρηση των στοιχείων τους στην Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του 
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.  

- Με επιστολή µου προς την αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, ζητήθηκε εν ελλείψει ∆/νσης 
Κτηνιατρικής στο ∆ήµο µας, να ορίσει Κτηνίατρο της υπηρεσίας τους έτσι ώστε 
να πραγµατοποιεί έλεγχο (κατ ' εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
του Ν. 4039/2012) στο συνεργείο περισυλλογής των αδέσποτων ζώων που 
έχει συγκροτηθεί στο ∆ήµο µας 

- Με ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ανά τακτά διαστήµατα 
καθώς επίσης και διαµέσου των λογαριασµού ύδρευσης της ∆ΕΥΑΜ, έχουν 
γίνει γνωστές οι υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς 
καθώς και τα πρόστιµα-διοικητικές κυρώσεις αυτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 
και 21 του Ν. 4039/2012.  

- Mε την υπ ' αριθµ. 174/7-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, ορίσθηκε ο κ. Ιωάννης 
∆ήµας ως Εντεταλµένος ∆ηµ. Σ/λος µε αρµοδιότητες µεταξύ άλλων σε θέµατα 
ζωικής παραγωγής και ειδικότερα µέριµνας για τα αδέσποτα ζώα 

- Με την υπ ' αριθµ. 218/21-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, µεταβιβάσθηκε στον 
Αντιδήµαρχο κ. Κων/νο Φυλακτό, η αρµοδιότητα µέριµνας για τα αδέσποτα 
ζώα σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. Α17 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας 

-  Πρόσφατη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
δαπάνες περίθαλψης αδέσποτων ζώων, έργο που υλοποιεί η ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ., 
ύψους 30.000 ευρώ 
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Πέραν των ως άνω αναφεροµένων, µέσα από την συζήτηση σε παλαιότερες 
συνεδριάσεις του συµβουλίου µας αντίστοιχων θεµάτων µε το σηµερινό, έγιναν 
προτάσεις διάφορες µεταξύ των οποίων αυτή για συγκρότηση οµάδας εθελοντών 
από διάφορους φορείς που θα µπορούσαν σε αγαστή συνεργασία µε την εκάστοτε 
διοίκηση και τις υπηρεσίες του ∆ήµου να συνδράµουν στο ευαίσθητο κοµµάτι της 
ενηµέρωσης και εκπαίδευσης µαθητών, πολιτών, ιδιοκτήτων δεσποζόµενων 
ζώων, κ.α. 

Σε κάθε περίπτωση, εύκολα προκύπτει το συµπέρασµα ότι ένα τέτοιο ζήτηµα 
µε τις συνεχώς αυξανόµενες δυσµενείς προεκτάσεις που έχει για την δηµόσια 
υγεία και εικόνα της πόλης και των δηµοτών, παρά το ότι έχει δοθεί ιδιαίτερο 
βάρος από την διοίκηση του ∆ήµου µας όχι µόνο µέσω τυπικών ενεργειών αλλά 
και επιστηµονικών προσεγγίσεων όπως αυτή του κ. ∆ήµα ο οποίος ως Κτηνίατρος 
έχει άµεση σχέση και επιστηµονική συνάφεια µε το θέµα έχοντας προσφέρει τα 
µέγιστα σε όλα τα επίπεδα επί πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο να επιλυθεί.  

Το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει είναι τέτοιο που δεσµεύει τους ∆ήµους µε 
άπειρες ευθύνες επί του θέµατος των αδέσποτων δίχως να µεριµνά για τους 
απαραίτητους πόρους που απαιτούνται για να υλοποιηθούν τα ελάχιστα και 
στοιχειώδη εξ αυτών των ενεργειών και της όλης µέριµνας που τους έχει 
επωµισθεί».  

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στην Σύµβουλο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μεγαρέων κα. Αντωνίου Αναστασία η οποία εκθέτει στα µέλη του 
Συµβουλίου τα παρακάτω: 

«ΜΕΛΕΤΗΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Κ. ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΑΛΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ. 

∆ΕΝ ΘΑ ΜΠΩ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΥΝ∆ΙΝΑ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΟΤΑΝ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α .ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΚΥΝ∆ΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ 
ΠΛΕΥΡΑ  ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΠΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ .ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΙΠΛΑΣΙΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΜΙΑ'' ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΟΣ Α∆ΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ ''ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ  
 ΝΑ ΜΕΤΑ∆ΩΣΕΙ   ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΥΣ 
∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. 
ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑ ΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ: 

1]  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'' ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΤΕΙΡΩΣΗ ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ,ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ. 

2] ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ '' ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ''  ''SAVE THE TAILS'' ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ \ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ. 

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ 
ΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ . 
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ  ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   ''  ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΖΩΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΠΩΠΑΡΑΣΙΤΩΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ 
ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΩΣΤΕ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 
ΖΩΩΝ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑ ΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ 
ΠΑΡΕΙ  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» . 

        Ο Σύµβουλος κ. Φυλακτός ∆ηµήτριος υποστηρίζει τις ανωτέρω προτάσεις. 
 Στην συνέχεια ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ήµας Ιωάννης έλαβε τον λόγο και 

εκθέτει τις απόψεις του. 
∆ιεξάγεται συζήτηση µεταξύ του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μεγαρέων, των παρευρισκοµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. ∆ήµα Ιωάννη και 
Βαρελά Κλεάνθη καθώς και του κοινού που παρευρίσκεται στην συνεδρίαση. 

Το Συµβούλιο της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε υπ’ όψη 
τα ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

  Αφού είδε και τις ∆/ξεις του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

    Α)   Προτείνει, στο πλαίσιο των γνωµοδοτικών αρµοδιοτήτων του, που 
αφορούν την µέριµνα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στην πόλη µας, όπως: 

α) στο τοµέα της ενηµέρωσης - εκπαίδευσης, να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες και δράσεις ανάδειξης της σοβαρότητας του ζητήµατος τόσο στα 
σχολεία της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της πόλης µας, όσο και ευρύτερα 
προς τους συµπολίτες µας, διαµέσου των εγκεκριµένων προγραµµάτων που κάθε 
σχολικό έτος εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), σε συνεργασία µε συλλογικούς φορείς και 
φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας στο κοµµάτι αυτό.  

β) στο τοµέα της καταστολής & πρόληψης του φαινοµένου προτείνει 
όπως εξετασθεί το ενδεχόµενο σύναψης συνεργασίας του ∆ήµου µας, µε 
εξειδικευµένο ειδικό συνεργάτη µε σαφή επιστηµονική συνάφεια – κατά προτίµηση 
κτηνίατρο, µε σαφή προσανατολισµό την προώθηση, υιοθέτηση και 
παρακολούθηση υλοποίησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο δηµόσιο 
διάλογο και το αποψινό συµβούλιο και εµπεριέχονται στο ιστορικό της παρούσας 
απόφασης.  
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµ. 28/2018. 
……………………………………………………………………………….………….       
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύµβουλοι 
Αντωνίου Αναστασία  
Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
Τσουρουφλή ∆έσποινα 

                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 

 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


