
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 18/14.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή 

Μπόλματη και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας 

της συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος:21ο  Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 

Φιλοζωικό Σωματείο  «ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ»   

Αριθμός Απόφασης :286  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 21ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην κ. Γερνά Ελένη, η οποία  τόνισε: 

«Εκπροσωπώ 160 φιλοζωικά σωματεία από όλη την χώρα και μέσα στα πολλά προβλήματα 
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που έχει να λύσει ο Δήμος είναι και το θέμα των αδέσποτων ζώων ομορφιάς και των ζώων 

γενικότερα γιατί είναι κοινό το θέμα.  

 Τα αδέσποτα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας, όλες τις κοινωνίες και 

όλους τους Δήμους. Και η λύση του προβλήματος αυτού είναι στην υπευθυνότητα των Δήμων. 

Συνεπώς οι Δήμοι πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα για τα οποία εμείς ήμαστε εδώ να 

βοηθήσουμε σαν μεγάλη ομάδα και με τις διασυνδέσεις που έχουμε, και με φιλοζωικά 

σωματεία του εξωτερικού αλλά και με τις πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε στους 

Δήμους. 

 Οι Δήμοι για να μπορούνε να βοηθηθούνε θα πρέπει να συνεργαστούνε μ' εμάς, με τα 

φιλοζωικά σωματεία. Είναι ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα που από το Νόμο προκύπτουν 

πως πρέπει οι Δήμοι να κάνουνε, προκειμένου να λύσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο 

καθίσταται και επικίνδυνο παρόλο που υποτιμάται.  

 Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν την περισυλλογή 

των ζώων και για το λόγο αυτό πρέπει να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα οχήματα. Όταν ο 

νυν Δήμαρχος ήταν Νομάρχης είχαμε συνεργασία μαζί του και όταν αναφερθήκαμε σ' αυτό το 

θέμα, είχε πάρα πολύ ωραία πει ότι η λύση για την εξασφάλιση του οχήματος είναι πάρα πολύ 

εύκολη υπόθεση, γιατί μπορεί να προκύψει από μία δωρεά.  

 Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να 

δημιουργήσουν κτηνιατρεία με μικρούς χώρους για να φιλοξενούνται τα ζώα τα οποία 

περιθάλπονται στα κτηνιατρεία τους.  

 Εδώ ο Δήμος Πολυγύρου έχει ήδη έναν χώρο ο οποίος αποτελούσε καταφύγιο 

παλιότερα και για τον οποίο όπως έχουμε πληροφορηθεί έχει ξεκινήσει να γίνεται η 

αναβάθμισή του. Φυσικά για να λειτουργήσει αυτός ο χώρος και να αδειοδοτηθεί, θα πρέπει να 

υπάρχει μια συνεργασία με έναν κτηνίατρο της περιοχής.  

 Γνωρίζουμε ως ομάδα ότι ο Δήμος Πολυγύρου έχει κάνει μια σύμβαση – δεν ξέρω αν 

ισχύει ακόμα αυτό – με τον Κώστα τον Βάνχερς και εκτελεί ένα πρόγραμμα.  

 Εμείς θα θέλαμε να σας προτείνουμε να έχει ο Δήμος μία άλλη σχέση με έναν 

κτηνίατρο που θα είναι και ο υπεύθυνος του χώρου αυτού, η οποία θεωρούμε εμείς και από την 

εμπειρία μας και από την επαφή μας με άλλους Δήμους ότι είναι πιο συμφέρουσα για το Δήμο, 

μία σύμβαση έργου και όχι κατ' αποκοπή.  

Ο τρόπος συνεργασίας δεν συμφέρει το Δήμο. Θα δουλεύει κάποιες ώρες το μήνα αλλά 

το συμφέρον σε περιστατικά θα είναι πολύ μεγαλύτερο για το Δήμο. Δηλαδή ας πούμε να σας 

το πω απλά το παράδειγμα, ένα ζώο σήμερα για να στειρωθεί κοστίζει στο Δήμο 120 €, 119 € 

με το ΦΠΑ είναι η τιμή που παίρνουν οι κτηνίατροι, ενώ λογαριάστε ότι με 1.000 € το μήνα θα 

μπορείτε να έχετε έναν κτηνίατρο απασχολούμενο έξι ώρες την εβδομάδα στο Δήμο σας. Αν 

υπολογίσουμε ότι ένα ζώο στο δίωρο μπορεί να στειρωθεί  

 Αυτό είναι μια πρόταση και μια ιδέα που σας δίνουμε εμείς από την εμπειρία μας και 

από την χρήση που έχει γίνει σε άλλους Δήμους. 

 Επίσης μέσα στις υποχρεώσεις του Δήμου για το χώρο αυτόν που λέτε πως έχει 

προχωρήσει και είναι στο τελείωμα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι επιδοτείται από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 70% ένα τέτοιο έργο. Οπότε από κει υπάρχει μια διευκόλυνση. 

1.300.000 € κύριε Δήμαρχε μοιράστηκαν στους Δήμους που κάνανε έργο το 2012. Τα πήραν 

αυτά το '13. Τώρα φυσικά παρουσιάζει παραστατικά, τα γνωρίζετε αυτά, δεν θα σας πω εγώ τι 

να κάνετε.  

 Υπάρχει η δυνατότητα να επιδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα. Δεν έχετε δαπανήσει 

χρήματα;  

 Αναφέρει κάπου στο Νόμο 3,00 € το ανώτατο που μπορεί να εισπράξει ο Δήμος από 

κάθε νοικοκυριό του Δήμου του για να χρησιμοποιηθεί για τα αδέσποτα. Αυτό είναι στην 

προόριση του Δήμου. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να το κάνουν αυτό. Όμως κύριε 

Δήμαρχε τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία πάνε απευθείας στους Δήμους και τα οποία 

βεβαιώνονται πια από την ΕΛΛΑΣ, μπορούνε να εισπράττονται από το Δήμο. Δηλαδή αν 
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υπάρχουν καταγγελίες, γιατί δεν έχουμε μάθει κι εμείς να καταγγέλλουμε τις παραβάσεις, αν 

υπάρχουν καταγγελίες.... 

 Δεν λέω τώρα για τα μεγάλα πρόστιμα, για τις πράξεις που χαρακτηρίζονται 

εγκληματικές γιατί εκείνα μοιράζονται στους Δήμους μόνο έτσι κατ' ευφημισμόν νομίζω. 

 Επίσης ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει μια βάση δεδομένων στην οποία θα 

καταγράφονται τα ζώα που διαχειρίζεται. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία και λόγω της λύσσας 

έχουμε οξύτατο πρόβλημα όπως αντιλαμβάνεστε. Έχουμε κρούσματα λύσσας σε ακτίνα 

μικρότερη των 50 χλμ. από τον Δήμο σας και από τον Δήμο μας και γι' αυτό η Περιφέρεια 

ζητάει να ενημερώνετε κάθε μήνα, μας έχουν στείλει ένα έγγραφο τώρα πρόσφατα, στον Δήμο 

Αριστοτέλη, φαντάζομαι πως θα ήρθε και στο δικό σας Δήμο, είναι αυτό εδώ το χαρτάκι, το 

οποίο πρέπει να αναφέρεται κάθε ζώο το οποίο διαχειρίζεται ο Δήμος.  

 Όταν συμβεί να δεχθεί επίθεση ένας δημότης εδώ στην περιοχή σας τι κάνετε κύριε 

Δήμαρχε; Το ζώο το οποίο έχει δαγκάσει κάποιος θεωρείται λυσσύποπτο σήμερα με τα 

σημερινά δεδομένα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει θύμα, πολλές φορές νοσηλεύεται και στο 

Νοσοκομείο, πολλές φορές πάει στο Κέντρο Υγείας.  

 Το ζώο πρέπει σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος και η Κτηνιατρική Υπηρεσία πρέπει να 

παρακολουθηθεί επί δεκαπενθήμερο και να αναφερθούν τρία πορίσματα από τον κτηνίατρο 

που τον παρακολουθεί στην Κτηνιατρική Υπηρεσία. Να γίνει ένας πίνακας αναφοράς ανά 

επτάμηνο. Έχει γίνει ποτέ αυτό; Δεν έχει συμβεί κρούσμα στην περιοχή σας; 

Τέλος ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει μια βάση δεδομένων την οποία θα 

ενημερώνει και μια πενταμελή επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση Δημάρχου». 

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Εμείς σταθήκαμε δίπλα στα φιλοζωικά σωματεία. 

Έμεινα έκπληκτος όταν υπεβλήθη μηνυτήρια αναφορά - υπογράφανε κάποιες κυρίες εξ' 

Αθηνών σε βάρος του Δημάρχου Πολυγύρου, ότι τάχα δεν έχουμε κτηνίατρο, ότι δεν 

εμβολιάζουμε τα ζώα, ότι κυκλοφορούν αδέσποτα κτλ. με αποτέλεσμα να μπω σε μία 

διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία το Δημοτικό 

Συμβούλιο προς τιμήν του ομόφωνα αλλά και ο Δήμαρχος αναθέσανε όλα αυτά στον κτηνίατρο 

από τα Μουδανιά ο οποίος βέβαια είναι δημότης νομίζω Ορμύλιας.  

 Τώρα αν μας πειράζει ο κτηνίατρος και θέλουμε κάποιον άλλον κτηνίατρο ο οποίος 

συνεργάζεται με το Δήμο Σιθωνίας κτλ., αυτό είναι άλλο θέμα. Αν θεωρείτε ότι αυτός ο 

επιστήμων δεν ανταποκρίνεται στη δουλειά του, να μας το πείτε. 

 Δεύτερον, καταβάλαμε προσπάθειες για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή του 

καταφυγίου. Ήταν αυθαίρετο, το νομιμοποιήσαμε, ολοκληρώνεται τώρα, μπαίνουν και τα 

κουφώματα και θα επανέλθω σ' αυτό που έλεγε και λέει πάντα ο κύριος Κανταράς, ότι 

δυστυχώς αυτό έπρεπε να προσέξει, ότι μεταφέρονται αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς 

πόρους. Θα έπρεπε ετήσια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αναπτύξουμε εμείς 

τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ή δραστηριότητες και εσείς τα φιλοζωικά σωματεία, να 

απαιτήσουμε και απαιτούμε να μας δώσουν και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους όπως 

πάγια αποφαίνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

 Εδώ έξω από τον “Καλλικράτη” κάθε φορά που προκύπτει ένα κοινωνικό πρόβλημα 

την μούτζα την φορτώνουν στην Αυτοδιοίκηση η κεντρική εξουσία. Αυτό γίνεται στην πράξη. 

Ξοδεύει ο Δήμος τώρα 50.000 €, 100.000 € για τον καταφύγιο, το λεγόμενο καταφύγιο που θα 

γίνει και αναρρωτήριο, θα βάλουμε και έναν κτηνίατρο, άλλα 24.600 € και επιβαρύνεται ο 

Δήμος, οι δημότες εν γένει με χρήματα τα οποία έπρεπε και όφειλε η κεντρική διοίκηση να τα 

μεταφέρει στους Δήμους.  

Αυτά πρέπει να δείτε κυρία Γενά. Να πιέσετε κι εσείς όπως θα πιέσουμε κι εμείς για να 

έχουμε και καλύτερη θεραπεία και καλύτερη πρόληψη. Ζητάτε μόνο από τους Δήμους λαγούς 

με πετραχήλια. Στα πλαίσια των φιλοζωικών σας δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που 

αναπτύσσεται ζητάτε από τους Δήμους, χωρίς να πιέζετε όμως την κεντρική διοίκηση ως προς 

την χρηματοδότηση. 

 Η κ. Γερνά πήρε και πάλι τον λόγο: «Το να κλαιγόμαστε για ποιες αρμοδιότητες 

ήρθαν στο Δήμο, είναι πραγματικά χάσιμο χρόνου. Χρειάζεται γι' αυτή την ιστορία να το δούμε 
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πάρα πολύ σοβαρά, να δούμε τι λέει η νομοθεσία και να το τηρήσουμε. Τα πράγματα είναι 

σχεδόν έτοιμα. Θέλει μία καλή θέληση σ' αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ». 

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος «Τα λεφτά που θα τα βρούμε κυρία Γερνά; Είναι σχεδόν 

έτοιμα τα πράγματα γιατί είχε νομικές γνώσεις ο Δήμος και υπερφαλαγγίσαμε ορισμένα 

εμπόδια τα οποία ήταν δύσκολα» 

Η κ. Γερνά απήντησε: «Πολύ καλά κάνατε. Μπράβο σας, μπράβο σας κύριε Ζωγράφο 

και να συνεχίσετε να κάνετε το ίδιο και όχι να κλαιγόμαστε μού έκανε μήνυση ή δεν μου έκανε 

μήνυση». 

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος  «Όχι με μηνύσεις. Αλλά δεν δέχομαι να είμαι πιστός 

στο καθήκον μου και να μου κάνουν τα φιλοζωικά μήνυση.  Διότι αν ψάχνανε και βλέπανε ότι 

εγώ είχα ανταποκριθεί, δεν θα μου κάνανε μήνυση. 

Εμείς ως Δήμος κ. Γερνά θα ήμαστε παρόντες. Μπείτε μπροστά και δημιουργείστε 

μία μη κερδοσκοπική εταιρία, να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης ακόμα και μέσα 

από τη διαδικασία των δημοσίων επενδύσεων έστω και με τα πενιχρά χρήματα, για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί και να εκμεταλλευτούμε και προγράμματα του ΕΣΠΑ 

στα πλαίσια που ανοίγουν τώρα, γιατί είναι καινοτομικού χαρακτήρα αυτές οι ενέργειες 

του να δημιουργήσουμε ένα κεντρικό Νοσοκομείο – Κτηνιατρείο θα έλεγα εγώ στον 

Πολύγυρο, στα Μουδανιά ή ανάλογα πού έχει πυκνότητα ζωική.  Δεν μπορούμε να πάμε 

μεμονωμένα, σας το λέω. Πρέπει να πάμε συλλογικά. 

  Θα πρέπει να περιοριστείτε σ' αυτά που ορίζει ο Νόμος. Εμείς θα συνεργαστούμε 

μαζί σας ανεξάρτητα του τι έχει προηγηθεί. Σας το δηλώνω δημόσια αλλά πρέπει και τα 

φιλοζωικά σωματεία να μην υπερβάλουν.  

 Θα πρέπει να συνεργαστούμε, να υπάρξει συλλογικότητα, θα σας ακούμε αλλά όχι 

με μηνύσεις.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 286/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 17-11-2014 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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