ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Α∆Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 117 /2013
Α̟όσ̟ασµα α̟ό το ̟ρακτικό της 6ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ».
Σήµερα την 20η του µήνα Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α̟ό την αριθµ. 17658-13/3/2013 ̟ρόσκληση του
Προέδρου, ̟ου δηµοσιεύθηκε και ε̟ιδόθηκε µε α̟οδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα σαράντα ένα (41) µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοβέλης Σωτήριος
2) Κούτρας ∆ηµήτριος
3) Μητσό̟ουλος ∆ηµήτριος
4) Συλεούνης ∆ηµήτριος
5) Μαντζάνας ∆ηµήτριος
6) Ηλιό̟ουλος Σ̟υρίδων
7) Φαρδή Αναστασία
8) Πα̟α̟οστόλου Α̟όστολος
9) Ευαγγελίου Παναγιώτης
10) Ραφτο̟ούλου Μαρία
11) Καββαδίας Γεώργιος
12) Καλαµ̟αλίκης ∆ήµος
13) Αργύρης Αθανάσιος
14) Σταϊκούρα Ευγενία

15) Μιχαλό̟ουλος Μιχαήλ
16) Μουστάκας Κων/νος
17) Τελώνης ∆ηµήτριος
18) Λυκοτσέτα Γεωργία
19) Πα̟ασταµούλης Βασίλειος
20) Ρου̟οτιά Ευανθία
21) Ρούλιας Ιωάννης
22) Χονδραλής Γεώργιος
23) Κλειτσάκης Αθανάσιος
24) Στρωµατιάς Ιωάννης
25) Βέλλιος Αθανάσιος
26) Ντίνου Αικατερίνη
27) Ξεφλούδα Ελένη
28) Αντωνίου Μαρία

29) Στασινός Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1) Παλιαλέξης Ηλίας
2) Βούλγαρης Α̟όστολος
3) Νταφλούκας Βασίλ.
4) Ζωµένος Ανάργυρος
5) Πανταζής Παναγιώτης
6) Οικονόµου Ευγενία
7) Κορέντζελος ∆ηµήτρ.
8) Αρναούτογλου Θεόδ.
9) Σταθό̟ουλος Ιωάννης
10) Κοτσάνος Γεώργιος
11) Μ̟ασδέκης Κων/νος
Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το̟ικών
Κοινοτήτων & Εκ̟ρόσω̟οι Το̟ικών Κοινοτήτων εκ των ο̟οίων ̟αραβρέθηκαν οι ̟αρακάτω :

1) Μώρης ∆ηµήτριος
2) Μ̟αµ̟ουκλής Ευάγγελος
3) Πα̟αϊωάννου Αθανάσιος
4) Μακρής Ανδρέας
5) Τσαµαδιάς Στέργιος
6) Καραγιάννης Ιωάννης
7) Κατσούλης Κων/νος
8) Αστρακάς Πολύκαρ̟ος
9) Ζούκας Κων/νος

∆.Κ. Λαµιέων
Τ.Κ. ∆ίβρης
Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου
Τ.Κ. Θερµο̟υλών
Τ.Κ. Λυγαριάς
Τ.Κ. Λυχνού
Τ.Κ. Ν. Κρικέλου
Τ.Κ. Οίτης
Τ.Κ. Φραντζή

Ο ∆ήµαρχος Γεώργιος Κοτρωνιάς ̟ροσκλήθηκε και ̟αρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση ̟αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ̟άλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των
̟ρακτικών.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία – καθώς α̟ό το σύνολο 41 µελών ήταν ̟αρόντα 30 µέλη, ο
̟ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 17ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, θέτει υ̟όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟY κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟY,
̟ου έχει ως εξής :

Θέτω υ̟όψη σας, την αριθ. 11/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής µε την
ο̟οία ̟ροτείνεται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ και ̟αρακαλώ για την έγκρισή του.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου,
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση
Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι κατά α̟όλυτη ̟λειοψηφία :

Εγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ο ο̟οίος έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1
Σκοπός
Ο παρών κανονισµός αφορά τη λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης αδέσποτων ζώων και
αναφέρεται στην περισυλλογή αδέσποτων σκύλων1 στα όρια του ∆ήµου Λαµιέων, στο τρόπο
σήµανσης και καταγραφής καθώς και οι όροι υιοθεσίας και επανένταξης των στο φυσικό
περιβάλλον .

ΆΡΘΡΟ 2
1

Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα
όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή
συνοδού.

Λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Λαµίας σε σχέση µε τους ιδιοκτήτες
σκύλων
1. Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση απώλειας του ζώου του, να το
δηλώνει στο Κέντρο Περίθαλψης αδέσποτων ζώων. Η δήλωση αυτή θα περιλαµβάνει τα εξής
στοιχεία: Όνοµα , διεύθυνση και τηλέφωνο ιδιοκτήτη, καθώς και όνοµα , φύλο, φυλή, ηλικία,
χρωµατισµός σκύλου.
2. Σε περίπτωση που το συνεργείο περισυλλογής, συλλέξει δεσποζόµενο σκύλο ειδοποιείται ο
ιδιοκτήτης του. Όταν αυτός έλθει να παραλάβει το σκύλο του, θα καταβάλει το ποσό των πέντε
(5) ευρώ για κάθε ηµέρα φιλοξενίας του ζώου του στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων .
3. Αν ο δεσποζόµενος σκύλος που έχει περισυλλεγεί
παρουσιάζει κλινικά συµπτώµατα,
εξετάζεται από τον κτηνίατρο, του γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, ορίζεται και εφαρµόζεται
η κατάλληλη θεραπεία. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης, για να παραλάβει το σκύλο του, καταβάλλει,
εκτός από το ποσό των πέντε (5) ευρώ για κάθε ηµέρα φιλοξενίας του στο καταφύγιο
αδέσποτων ζώων , και ποσό που αντιστοιχεί στις ιατρικές υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν.
Το ποσό αυτό, θα διαµορφώνεται ανάλογα µε τις τρέχουσες τιµές των αντίστοιχων υπηρεσιών
που προσφέρονται από τους ιδιώτες κτηνιάτρους. Όσοι αρνούνται να πληρώσουν η οφειλή τους
θα βεβαιώνεται στο Ταµείο του ∆ήµου και θα εισπράττεται µε το Κ.Ε.∆.Ε,
4. Τα έσοδα θα περιέχονται σε ειδικό λογαριασµό του ∆ήµου και θα διατίθενται για την
αντιµετώπιση των δαπανών.
5. Σε περίπτωση που µέσα σε πέντε ηµέρες δεν εµφανιστεί ο ιδιοκτήτης του δεσποζόµενου
σκύλου αυτός χαρακτηρίζεται ως αδέσποτος και επιβάλλονται κυρώσεις στον ιδιοκτήτη
σύµφωνα µε το Ν. 3170/2003.
6. Ώρες επισκεπτηρίου : 11:00 π.µ έως 13:00 µ.µ ∆ευτέρα έως Παρασκευή.

ΆΡΘΡΟ 3
Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων - Υποχρεώσεις συνεργείου περισυλλογής
1. Τα συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων σκύλων συγκροτείται από το δηµοτικό καταφύγιο
ζώων. Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων µπορεί να πραγµατοποιείται και από τα
ζωοφιλικά σωµατεία µετά από συµφωνία των µε τους αρµόδιους του δήµου .
2. Τα άτοµα του συνεργείου θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εµπειρία
σε θέµατα που αφορούν στην ανθρωπιστική αιχµαλωσία των ζώων και τις τεχνικές
χειρισµού τους. Κατά την αιχµαλωσία και την περισυλλογή δεν πρέπει να προκαλείται
άσκοπα πόνος, οδύνη ή αγωνία στα ζώα.
3. Η συγκρότηση και εν γένει δράση του συνεργείου της προηγούµενης παραγράφου, τελεί
υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, οι οποίες µεριµνούν για την εκπαίδευση του προσωπικού των συνεργείων,
καθώς και για την παροχή σχετικών οδηγιών στα συνεργεία, ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά των
αρχών ανθρωπιστικής µεταχείρισης και προστασίας των ζώων.
4. Οι αδέσποτοι σκύλοι εντοπίζονται από τα συνεργεία περισυλλογής ή και από πολίτες που
ειδοποιούν το ∆ηµοτικό Κέντρο Περίθαλψης αδέσποτων ζώων. Τακτική προσέγγισης είναι
η εξοικείωση µε τα αδέσποτα ζώα, η παροχή τροφής και νερού µε ήρεµο τρόπο και συνεχή
οµιλία έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα να τοποθετηθεί κολάρο και αλυσίδα. Αν αυτό δεν
είναι δυνατό, η σύλληψη µπορεί να γίνει µε δίχτυ ή απόχη.
5. Η όλη διαδικασία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για την αποφυγή τραυµατισµών των
µελών του συνεργείου ή των σκύλων, όσο και για την αποφυγή άσχηµης εικόνας προς το
κοινό που ενδεχοµένως παρακολουθεί τη σύλληψη των ζώων. Λόγω της συναισθηµατικής
φόρτισης από τα συναισθήµατα συµπόνιας και οίκτου προς τα ζώα, το κοινό µπορεί να
εκδηλώσει έντονα τη δυσφορία του και µε δυσµενή σχόλια προς τα µέλη του συνεργείου.
6. Μόλις εντοπιστεί ο σκύλος, ελέγχεται ο γύρω χώρος για εντοπισµό του ιδιοκτήτη.

Αν δεν εντοπιστεί ιδιοκτήτης, ο σκύλος τοποθετείται στο ειδικό αυτοκίνητο και οδηγείται
στο ∆ηµοτικό Κέντρο Περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
8. Ο αριθµός των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να
υπάρχουν στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων πάντα διαθέσιµοι θάλαµοι καραντίνας έτοιµοι
προς χρήση.
9. Είναι δυνατό, ζώα που περισυλλέγονται και οδηγούνται στο ∆ηµοτικό Κέντρο Περίθαλψης
αδέσποτων ζώων, να βρεθεί ότι είχαν περισυλλεγεί και στο παρελθόν. Έτσι, ανάλογα µε την
περίπτωση, µπορεί να γίνεται επαναληπτικός εµβολιασµός, να χορηγούνται αντιπαρασιτικά
σκευάσµατα και να γίνεται έλεγχος για λεϊσµανίαση.

7.

ΆΡΘΡΟ 4
Λειτουργία καταφυγίου – Πόροι
Α΄ Λειτουργία
1. Με την εισαγωγή του σκύλου στο ∆ηµοτικό Καταφύγιο ζώων, ο σκύλος ελέγχεται µε την
ειδική συσκευή αναγνώρισης ηλεκτρονικής κάψουλας.
α. Αν είναι ηλεκτρονικά ταυτοποιηµένος, αναγνωρίζεται ο ιδιοκτήτης του και ειδοποιείται
άµεσα. Εν τω µεταξύ ο σκύλος φιλοξενείται σε θάλαµο καραντίνας. Στη συνέχεια
εφαρµόζεται το άρθρο 2.
β. Αν δεν είναι ηλεκτρονικά ταυτοποιηµένος, ελέγχεται αν έχει περιλαίµιο µε τα στοιχεία
του ιδιοκτήτη του. Αν έχει, αυτός ειδοποιείται άµεσα, ο σκύλος φιλοξενείται σε θάλαµο
καραντίνας και εφαρµόζεται το άρθρο 2.
γ. Αν ο σκύλος δεν φέρει κανένα στοιχείο του ιδιοκτήτη του, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι
είναι δεσποζόµενος, π.χ. αν φέρει περιλαίµιο, µπορεί να δηµοσιεύονται αγγελίες στις
τοπικές εφηµερίδες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανεύρεση του σκύλου από τον ιδιοκτήτη
του, αν υπάρχει. Εν τω µεταξύ, ο σκύλος φιλοξενείται στο ∆ηµοτικό Κέντρο Περίθαλψης
αδέσποτων ζώων σε θάλαµο καραντίνας και αν έρθει ο ιδιοκτήτης του να τον παραλάβει,
εφαρµόζεται το άρθρο 2. Αν δεν εµφανιστεί ιδιοκτήτης µέσα σε διάστηµα 5 ηµερών από
την ανεύρεσή του, ο σκύλος θεωρείται αδέσποτος και εφαρµόζονται σ’ αυτόν οι παρακάτω
προγραµµατισµένες ενέργειες. Αν ο ιδιοκτήτης εµφανιστεί αργότερα, εφαρµόζεται το άρθρο
2.
2. Αν ο σκύλος δεν φέρει κανένα στοιχείο του ιδιοκτήτη του, θεωρείται αδέσποτος και
εισάγεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Εκεί προσδιορίζεται κατά προσέγγιση η ηλικία
του, η φυλή του και το φύλο του, ζυγίζεται και σε ειδική καρτέλα καταγράφονται η
ηµεροµηνία εισαγωγής, το σηµείο ανεύρεσης του σκύλου, ο αύξων αριθµός εισαγωγής του,
η ηλικία του, η φυλή, το φύλο και το βάρος του. Επίσης, για κάθε σκύλο που εισάγεται
ανοίγεται ειδικός φάκελος, στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλες οι ιατρικές πράξεις
στις οποίες υποβάλλεται (ευρήµατα πρώτης κλινικής εξέτασης και επόµενων, ευρήµατα
άλλων εξετάσεων, διαγνώσεις ασθενειών και θεραπείες που ακολουθήθηκαν, εµβολιασµοί,
αποπαρασιτώσεις, χειρουργικές επεµβάσεις και µετεγχειρητική πορεία κ.τ.λ.). Όλα τα
παραπάνω στοιχεία µπορούν να εισάγονται και να επεξεργάζονται σε Η/Υ.
3. Κάθε λυσσύποπτος σκύλος οδηγείται κατευθείαν στο χώρο καραντίνας όπου παραµένει
αποµονωµένος τουλάχιστον 5 µέρες και παρακολουθείται καθηµερινά. Αν κριθεί ότι πάσχει
από λύσσα, εφαρµόζεται η νοµοθεσία σε συνεργασία µε τη ∆/νση Κτηνιατρικής. Αν όχι,
συνεχίζουν κανονικά οι προγραµµατισµένες ενέργειες.
4. Στη συνέχεια ο σκύλος υποβάλλεται σε κλινική εξέταση. Αν κριθεί ότι πάσχει ή είναι
φορέας σοβαρού νοσήµατος που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα ζώα (σοβαρό
νόσηµα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε νόσηµα το οποίο βάσει τεκµηριωµένων
επιστηµονικών αποδείξεων κρίνεται ότι είναι άµεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία
του ανθρώπου και των άλλων ζώων, του ιδίου ή και άλλου είδους), υποβάλλεται σε

ευθανασία2. Επίσης, υποβάλλονται σε ευθανασία σκύλοι που πάσχουν από ανίατα
νοσήµατα και σκύλοι που είναι ανίκανοι να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας,
εφόσον µετά από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστώνεται ότι η υγεία τους είναι
επιβαρηµένη και η διατήρησή τους στη ζωή είναι αντίθετη µε την ευζωία τους. Επίσης,
υποβάλλονται σε ευθανασία σκύλοι που εκδηλώνουν έντονη επιθετική συµπεριφορά προς
τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα.
Τα ζώα που έχουν χαρακτηρισθεί ως επιθετικά ή πάσχουν από χρόνιο νόσηµα είναι δυνατό
να υιοθετηθούν από τα τοπικά φιλοζωικά σωµατεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται
ευθανασία.
5. Στη συνέχεια, στο σκύλο χορηγούνται ενδοπαρασιτοκτόνα φάρµακα ευρέως φάσµατος. Η
χορήγηση των σκευασµάτων αυτών είναι απαραίτητο να επαναληφθεί µετά από ένα
δεκαήµερο και να επαναλαµβάνεται τακτικά ανάλογα µε την ηλικία κάθε ζώου.
6. Μετά τη χορήγηση των ενδοπαρασιτοκτόνων, ο σκύλος ψεκάζεται µε εξωπαρασιτοκτόνα
διαλύµατα, προκειµένου να απαλλαγεί από εξωπαράσιτα (ψύλλους, κρότωνες, φθείρες). Η
επανάληψη του ψεκασµού γίνεται κατά τακτά διαστήµατα, ανάλογα µε το
χρησιµοποιούµενο σκεύασµα.
7. Επίσης, κατά διαστήµατα θα γίνεται ψεκασµός µε σκευάσµατα που καταπολεµούν τους
φλεβοτόµους, για την αποφυγή µετάδοσης της λεϊσµανίασης. Σηµειώνεται ότι, όπου
κρίνεται απαραίτητο, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δύστροπων ζώων, θα χορηγούνται
ηρεµιστικά.
8. Στη συνέχεια ο σκύλος οδηγείται στο χώρο καραντίνας, όπου παραµένει αποµονωµένος για
5 µέρες.
9. Εκεί ο σκύλος παρακολουθείται καθηµερινά. Αν ο σκύλος δεν παρουσιάσει κανένα κλινικό
σύµπτωµα στο διάστηµα αυτό, εµβολιάζεται (οι σκύλοι εµβολιάζονται έναντι των εξής
λοιµωδών νοσηµάτων : Εντερίτιδα από Parvo-ιό, Νόσος του Carre, Λεπτοσπείρωση
(Leptospira canicola- Leptospira icterohaemorragiae), Ηπατίτιδα από αδενοϊό (CAV-1),
Αναπνευστική νόσος οφειλόµενη στον ιό της παραϊνφλουέντζας και στην Bordetella
bronchiseptica, Εντερίτιδα από Corona-ιό, Λύσσα. Οι εµβολιασµοί επαναλαµβάνονται κατά
διαστήµατα, ανάλογα µε την ηλικία του κάθε ζώου και την επιζωοτιολογία του κάθε
νοσήµατος) και οδηγείται στο θάλαµο διαµονής του. Σε περίπτωση εµφάνισης κλινικών
συµπτωµάτων, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις και εφαρµόζεται η κατάλληλη αγωγή, ενώ
ο εµβολιασµός αναβάλλεται για αργότερα, όταν ο σκύλος κριθεί απόλυτα υγιής.
10. Αµέσως µετά την έξοδο του σκύλου από το θάλαµο καραντίνας, αυτός καθαρίζεται,
απολυµαίνεται και αφήνεται κενός για 24 ώρες, προκειµένου να εισαχθεί άλλος σκύλος.
11. Οι υπάλληλοι που περιποιούνται, καθαρίζουν και ταϊζουν τα ζώα που βρίσκονται σε
καραντίνα, θα πρέπει να λαµβάνουν ειδικές προφυλάξεις έτσι ώστε να αποκλειστεί η
µετάδοση παθογόνων παραγόντων από ζώο σε ζώο και από θάλαµο σε θάλαµο (γάντια µιας
χρήσης, ειδικά καλύµµατα υποδηµάτων κτλ.).
12. Κατά τη διάρκεια της διαµονής των σκύλων στους θαλάµους, αυτοί παρακολουθούνται
συχνά και σε περίπτωση εµφάνισης κλινικών συµπτωµάτων, εκτελούνται οι απαραίτητες
εξετάσεις και εφαρµόζεται η κατάλληλη αγωγή, ενώ παράλληλα, σε περιπτώσεις που
κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να χρειαστεί επαναφορά του σκύλου στο θάλαµο καραντίνας.
Στον ίδιο θάλαµο αποφεύγεται η συνύπαρξη γεννητικά ακέραιων αρσενικών σκύλων
παρόµοιου σωµατικού µεγέθους. Αν µεταξύ των σκύλων παρουσιαστούν κρούσµατα
επιθετικότητας, χωρίζονται.
13. Αν, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας των σκύλων στο ∆ηµοτικό καταφύγιο αδέσποτων
ζώων, απαιτηθούν επιπλέον εξετάσεις που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν µε τον
υπάρχοντα εξοπλισµό, οι εξετάσεις αυτές θα πραγµατοποιούνται από ιδιώτες κτηνιάτρους
που διαθέτουν τον παραπάνω εξοπλισµό, έναντι αµοιβής.
14. Σηµειώνεται ότι, καθηµερινά οι θάλαµοι διαµονής των σκύλων θα καθαρίζονται ενώ σε
τακτά χρονικά διαστήµατα θα απολυµαίνονται. Κατά τη διάρκεια της απολύµανσης οι

σκύλοι θα πρέπει να οδηγούνται σε ξεχωριστό χώρο. Οι φιλοξενούµενοι σκύλοι θα έχουν
πάντα στη διάθεσή τους φρέσκο πόσιµο νερό και θα ταΐζονται, ανάλογα µε την ηλικία τους,
µε ξηρή τροφή καλής ποιότητας. Καθηµερινά τα σκεύη σίτισης θα καθαρίζονται και κατά
διαστήµατα θα απολυµαίνονται.
15. Υπεύθυνοι γι α την υγειονοµική ταφή των πτωµάτων των σκύλων που ο θάνατος προήλθε
από φυσικά αίτια ή µε τη µέθοδο της ευθανασίας είναι η υπηρεσία Καθαριότητας του
∆ήµου Λαµιέων.3
16. Λίγες µέρες µετά τον πρώτο εµβολιασµό, τα αρσενικά ζώα υποβάλλονται σε χειρουργική
επέµβαση στείρωσης. Κάθε θηλυκός σκύλος υποβάλλεται σε κυτταρολογική εξέταση
κολπικών επιχρισµάτων (Κ.Ε.Κ.Ε.), προκειµένου να προσδιοριστεί το στάδιο του οιστρικού
κύκλου στο οποίο βρίσκεται. Με βάση το αποτέλεσµα της Κ.Ε.Κ.Ε., προσδιορίζεται και η
χρονική στιγµή εφαρµογής της χειρουργικής επέµβασης της στείρωσης. Και στις δύο
περιπτώσεις, η επέµβαση γίνεται κάτω από γενική αναισθησία.
17. Η στείρωση στα αρσενικά ζώα συνίσταται στην αφαίρεση των όρχεων µετά από διατοµή
του οσχέου και απολίνωση του σπερµατικού τόνου. Η στείρωση στα θηλυκά ζώα
συνίσταται στην αφαίρεση της µήτρας, των ωαγωγών και των ωοθηκών µετά από διατοµή
του κοιλιακού τοιχώµατος και απολίνωση των εµπλεκοµένων αγγείων και συνδέσµων.
Σηµειωτέον ότι η χειρουργική επέµβαση της στείρωσης δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε ζώα
ηλικίας κάτω των (έξι) 6 µηνών .
18. Μετά τη χειρουργική επέµβαση της στείρωσης, αλλά και µετά από οποιαδήποτε άλλη
χειρουργική επέµβαση χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί, ο σκύλος παραµένει υποχρεωτικά
στο για διάστηµα τουλάχιστον 10 ηµερών, για την παρακολούθηση της µετεγχειρητικής
του πορείας και την αντιµετώπιση τυχόν επιπλοκών.
19. Αφού περάσει το διάστηµα αυτό, ο σκύλος µπορεί να διατεθεί για υιοθεσία ή να επιστρέψει
στο αρχικό σηµείο περισυλλογής του.
Β΄ Υπάλληλοι του ∆ηµοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων
Οι θέσεις για τη λειτουργία του δηµοτικού Καταφυγίου είναι οι ακόλουθες:
1. Μια θέση Κτηνιάτρου (αποφοίτου τµήµατος Κτηνιατρικής) µε τις εξής αρµοδιότητες:
-

3

Κλινική εξέταση- επιπλέον εξετάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο και έκδοση
αποτελεσµάτων
∆ιάγνωση νοσηµάτων και ορισµός θεραπειών
Αιµοληψία
Ορολογική εξέταση αίµατος για αντισώµατα έναντι της Leishmania infantum
Ευθανασία
Καθορισµός χρονικών διαστηµάτων εµβολιασµών- αποπαρασιτώσεων
Εµβολιασµοί
Καθηµερινή παρακολούθηση σκύλων που βρίσκονται σε καραντίνα
Παρακολούθηση φιλοξενούµενων σκύλων
Χορήγηση ηρεµιστικών- αναισθητικών
Στειρώσεις- άλλου είδους χειρουργικές επεµβάσεις όποτε κρίνεται απαραίτητο
Ορισµός διατροφικού σχήµατος για κάθε ζώο
Σφράγιση βιβλιαρίων υγείας
Έγκριση ελλείψεων φαρµακευτικού υλικού, αναλωσίµων ιατρείου και ζωοτροφών

Τα πτώµατα που βρίσκονται µέσα σε σακούλα οδηγούνται στον ειδικό χώρο ταφής, όπου αφού
αφαιρεθεί η σακούλα, θάβεται σε βάθος τουλάχιστον µισού µέτρου και, αν υπάρχει δυνατότητα,
σκεπάζεται µε στρώµα ασβέστη.

Ο ιατρός είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται στο χώρο του Κέντρου Περίθαλψης σε
καθηµερινή βάση, εκτός Σαββατοκύριακου .
Επίσης σε έκτακτα περιστατικά θα είναι υποχρεωµένος να παράσχει τις υπηρεσίες του
όποτε του ζητηθεί
2. Μια θέση βοηθού Κτηνιάτρου (αποφοίτου σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας, τµήµατος Ζωικής παραγωγής) µε τις εξής αρµοδιότητες:
- Χειρισµός και συγκράτηση σκύλων κατά τη διάρκεια κλινικής εξέτασης, αιµοληψίας,
εµβολιασµών, ευθανασίας κ.τ.λ.
- Προετοιµασία χειρουργείου- απολύµανση εργαλείων
- Βοήθεια στον Κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των στειρώσεων και άλλων χειρουργικών
επεµβάσεων
- Απολύµανση χώρων ιατρείου- χειρουργείου- χώρων καραντίνας
- Εφαρµογή αποπαρασιτώσεων και άλλων θεραπειών µετά από υπόδειξη του Κτηνιάτρου
- Καθηµερινή παρακολούθηση των φιλοξενούµενων σκύλων και αναφορά στον
Κτηνίατρο οποιουδήποτε ύποπτου συµπτώµατος
Καταγραφή ελλείψεων σε φαρµακευτικό υλικό, αναλώσιµα ιατρείου και ζωοτροφές
Καθηµερινή καταγραφή χρησιµοποιούµενων αναλωσίµων ιατρείου και φαρµάκων και
απόδοσή τους στον διοικητικό για µηχανογράφηση.
- Τήρηση στοιχείων για τη νοσολογική πορεία κάθε ζώου (θεραπείες, εµβολιασµοί κ.τ.λ.)
και απόδοσή τους στον διοικητικό υπάλληλο για µηχανογράφηση
- Παραλαβή και έλεγχος ζωοτροφών, φαρµάκων και αναλωσίµων ιατρείου
- Επίβλεψη ταφής
3) Μία θέση φύλακα µε τις εξής αρµοδιότητες:

-

Φύλαξη χώρου
Τάισµα- πότισµα ζώων
Καθαρισµός- απολύµανση θαλάµων διαµονής- προαυλίων και κοινόχρηστων χώρων
Ταφή
Βοήθεια στον κτηνίατρο σε περίπτωση άδειας του βοηθού του
Βοήθεια στο συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης.
4) Μία θέση υπαλλήλου συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων σκύλων που θα καλύπτει

-

και τη θέση του οδηγού µε τις εξής αρµοδιότητες:
-

Εκπαίδευση σχετικά µε την προσέγγιση αδέσποτων σκύλων
Προσέγγιση και περισυλλογή αδέσποτων σκύλων
Έλεγχος σκύλων για ύπαρξη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
Μεταφορά σκύλων στο Κυνοκοµείο
Επαναφορά σκύλων στο περιβάλλον
Οδήγηση ειδικού αυτοκινήτου περισυλλογής

.
5) Μια θέση διοικητικού υπαλλήλου
- Πληροφορίες στο κοινό
- Τήρηση µητρώου εισερχοµένων και εξερχόµενων σκύλων
- Τήρηση φακέλων µε τη νοσολογική πορεία κάθε ζώου
- Επικοινωνία µε τους ιδιοκτήτες των εισερχόµενων σκύλων
- ∆ιεκπεραίωση υιοθεσιών
- Επικοινωνία µε τους ιδιοκτήτες των εισερχόµενων σκύλων
Ο διοικητικός υπάλληλος δύναται να µην υπηρετεί στο χώρο του Κέντρου περίθαλψης αλλά να
πραγµατοποιεί τις απαραίτητες εργασίες από όπου του ορισθεί από το ∆ήµο, µετά από τη σχετική
ενηµέρωση από το Κέντρο Περίθαλψης.
Επίσης, οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Ζωικής Παραγωγής και ο εθελοντισµός από
ενδιαφερόµενες οµάδες πολιτών ή και από µεµονωµένους πολίτες, µπορεί να προσφέρει πολλά στη

λειτουργία του ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου. Οι εθελοντές, µετά από συνεννόηση και υποδείξεις από
τους αρµόδιος υπαλλήλους του Κυνοκοµείου, µπορεί να προσφέρουν στους εξής τοµείς:
- Τάισµα- πότισµα ζώων
- Καθαρισµός- απολύµανση θαλάµων διαµονής- προαυλίων και κοινόχρηστων χώρων
- Βοήθεια στο χειρισµό των ζώων
Γ΄ Πόροι
1. Τα έξοδα λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου Λαµίας θα καλύπτονται από την ετήσια
χρηµατοδότηση του Υπουργείου Γεωργίας αν υπάρχει επίσης από πιθανές χρηµατοδοτήσεις
και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα αρµόδιων υπουργείων και φορέων.
2. Έσοδα που θα περιέχονται στον ειδικό λογαριασµό του δήµου για την αντιµετώπιση των
αναγκών του και από δωρεές καθώς και από τα επιβαλλόµενα πρόστιµα που αναλύονται
στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού.
3. Έσοδα που θα προέρχονται από πρόστιµα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας εφαρµόζοντας τον
Ν.4039/2012 όσο αφορά τη σήµανση των δεσποζόµενων ζώων

ΆΡΘΡΟ 5
Υιοθεσία- Επαναφορά σκύλων στο περιβάλλον
1. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παραλάβουν το σκύλο της επιλογής τους άµεσα
υπογράφοντας συµβόλαιο υιοθεσίας. Ο σκύλος θα συνοδεύεται από ατοµικό βιβλιάριο
υγείας και από αντίγραφο του φακέλου του, όπου αναγράφονται όλες οι ιατρικές πράξεις
στις οποίες αυτός υποβλήθηκε. Στον ιδιοκτήτη συστήνεται να επιλέξει σε τακτό χρονικό
διάστηµα τον /την ιδιώτη κτηνίατρο της αρεσκείας του, για την περαιτέρω παρακολούθηση
του ζώου του. O νέος ιδιοκτήτης θα παραλαµβάνει το ζώο του αφού τοποθετηθεί το ειδικό
τσιπ από τον κτηνίατρο του Κέντρου Περίθαλψης.
2. Θα είναι δυνατή η υιοθεσία σκύλων µικρής ηλικίας πριν αυτά στειρωθούν. Στην περίπτωση
αυτή, θα συστήνεται στο νέο ιδιοκτήτη να στειρώσει το νέο του ζώο µε την ενηλικίωσή του,
ενηµερώνοντάς τον για τα πλεονεκτήµατα της στείρωσης.
3. Απαγορεύεται η υιοθεσία σκύλων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε πειραµατικές ή
άλλες επιστηµονικές διαδικασίες, καθώς και η υιοθεσία από άτοµα ηλικίας µικρότερης των
16 ετών χωρίς την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων τους.
4. Η σήµανση των αδέσποτων σκύλων θα πραγµατοποιείται µε τσιπ και θα συνοδεύεται από
περιλαίµιο στο οποίο θα έχει προσαρµοστεί µεταλλική πλάκα όπου θα χαράσσονται τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. ∆ήµος Λαµιέων
β. Στειρωµένο
γ. Ο αύξων αριθµός καταχώρησής του στο µητρώο του ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου.
ενώ θα
5. Η επαναφορά σκύλων στο περιβάλλον αφορά αποκλειστικά στειρωµένα
αποκλείονται ζώα επιθετικά ή µε δύστροπο χαρακτήρα.
6. Η επανατοποθέτηση θα γίνεται εντός των ορίων του ∆ήµου, στις περιοχές από όπου
περισυλλέγησαν, ενώ θα αποφεύγεται η επανατοποθέτηση σκύλων σε περιοχές κοντά σε
νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας και
αεροδρόµια. Πλατείες και εκκλησίες.
ΆΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σύµφωνα µε το Ν. 4039/2012 για την ε̟ίβλεψη εφαρµογής του ̟ρογράµµατος λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Καταφυγίου συστήνεται ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης εφαρµογής του ̟ρογράµµατος.

Η παρούσα να δηµοσιευτεί αρµοδίως.
Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το ̟αρόν και υ̟ογράφεται :

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κουτσοβέλης Σ.
Συλεούνης ∆.
Φαρδή Αν.
Ραφτο̟ούλου Μ.
Αργύρης Αθ.
Μουστάκας Κ.
Πα̟ασταµούλης Β.
Χονδραλής Γ.
Ντίνου Αικ.
Στασινός Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κούτρας ∆.
Μαντζάνας ∆.
Πα̟α̟οστόλου Α̟.
Καββαδίας Γ.
Σταϊκούρα Ε.
Τελώνης ∆.
Ρου̟οτιά Ε.
Κλειτσάκης Αθ.
Ξεφλούδα Ε.

Μητσό̟ουλος ∆.
Ηλιό̟ουλος Σ̟.
Ευαγγελίου Π.
Καλαµ̟αλίκης ∆.
Μιχαλό̟ουλος Μ.
Λυκοτσέτα Γ.
Ρούλιας Ι.
Στρωµατιάς Ι.
Αντωνίου Μ.

Ο Γραµ. Σύµβουλος : Βέλλιος Αθ.

Ακριβές α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικών
Λαµία 26 Μαρτίου 2013
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

