
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                        
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                              

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  21θσ/ 24.10.2022 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 71/2022 

Θζμα 7ο: Περί οριςμοφ ενόσ κτθνιάτρου και ενόσ εκπροςώπου του διμου ςτθν επιτροπι του 
άρκρου 10 παρ.8 του Ν. 4830/2021. 

 
ιμερα τθν 24θ του μθνόσ Οκτωβρίου  θμζρα Δευτζρα του ζτουσ 2022 και ώρα 20.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ 
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 8283/20.10.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ 
κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ  παραβρζκθκε.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν 
παραβρζκθκαν παρόντα δζκα εννζα (19) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
       1.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ, Πρόεδροσ                                               1. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ    

2. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                  2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ 

       3.    Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                         3. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ. 
4. Καλλίρθ Μαρία                                                                                     4. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ              
5. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                          5. Περρισ Νικόλαοσ 
6.  Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                               6. ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ 
7.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                   7. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ 
8. δράλθσ Μιχαιλ                                                                                  8. Λιάκοσ Μιχαιλ 
9. ιάχοσ Ανδρζασ 
10.  Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                (Οι οποίοι δεν προςιλκαν,                                                                                                                 
11.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       αν και κλικθκαν νόμιμα).                                                                                                                                                                  
12.   Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
13.   Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ                                                                                 

        14.    Πανταηισ Παναγιϊτθσ                                                                             
        15.    Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ    
        16.  Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                                                                                                                                                               
        17.   Μπιτςάκου Αςπαςία                 
        18.  Δθμθτρίου Μαρία                      
        19.    Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ               (αποχϊρθςε ςτο 2ο  ΘΗΔ)                                                                          
                                                                                        
            τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
            Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ. :  
              1. Ευάγγελοσ Δαγρζσ                         Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
              2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ                    Πρόεδροσ Σαρςινων 
              3. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ                 Πρόεδροσ   Κρθνϊν    
              4. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ             Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ       
              5. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                    Πρόεδροσ Πουλίτςασ              
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 
 

  
        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ        2. Μπουγάσ Κων/νοσ               Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
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5.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου           6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ  Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου         8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9. Κεχαγιάσ Περίανδροσ            Πρόεδροσ Βοχαικοφ            10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 

         
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 7ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Περί οριςμοφ ενόσ κτθνιάτρου και 
ενόσ εκπροςώπου του διμου ςτθν επιτροπι του άρκρου 10 παρ.8 του Ν. 4830/2021» και ζδωςε 
το λόγο ςτθ κα Καλλίρθ Μαρία , θ οποία  ζκεςε υπόψθ των μελϊν  τθν κάτωκι ειςιγθςθ του 
Σμιματοσ Σοπικισ Οικονομίασ και Ανάτουξθσ : 
 
ΘΕΜΑ: Οριςμόσ ενόσ κτηνιάτρου και ενόσ εκπροςώπου του δήμου ςτην επιτροπή του άρθρου 10 παρ.8 του 

ν.4830/2021. 

 

   Σασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 10 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Αϋ/18-

9-2021), ςε κάκε Διμο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμάρχου, πενταμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του 

επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ  διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ και πρόλθψθσ δθμιουργίασ νζων 

αδζςποτων ηϊων. 

Στθν Επιτροπι μετζχουν: 

α)δφο (2) μζλθ που ορίηονται από τα φιλοηωϊκά ςωματεία και φιλοηωϊκζσ οργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα, που είναι εγγεγραμμζνα ςτο Υπομθτρϊο Φιλοηωϊκϊν Σωματείων και Οργανϊςεων τθσ παρ.23 του 

άρκρου 2 και δραςτθριοποιοφνται ςτο διμο. 

β)ζνασ (1) κτθνίατροσ που ορίηεται από τον οικείο διμο και ο οποίοσ είναι κατά προτίμθςθ, ο υπεφκυνοσ του 

προγράμματοσ διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ και ελλείψει αυτοφ, άλλοσ ιδιϊτθσ κτθνίατροσ. 

γ)ζνασ (1) επαγγελματίασ εκπαιδευτισ, μζλοσ νομίμωσ αναγνωριςμζνου επαγγελματικοφ ςωματείου 

εκπαιδευτϊν ςκφλων και ελλείψει αυτοφ, εκπαιδευμζνοσ υπάλλθλοσ του διμου. 

δ)ζνασ (1) εκπρόςωποσ που ορίηεται από τον οικείο διμο, με τον αναπλθρωτι του. 

Η επιτροπι ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

Α)αποφαςίηει για τθν επικινδυνότθτα ενόσ ηϊου ςυντροφιάσ και για τθν αναγκαιότθτα πραγματοποίθςθσ 

ευκαναςίασ ενόσ αδζςποτου ηϊου ςυντροφιάσ, ςφμφωνα με τθ γνωμάτευςθ κτθνιάτρου, 

Β)ειςθγείται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που προκφπτουν 

κατά τθ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων. 

Γ)χορθγεί τθν άδεια τθσ παρ.4 του άρκρου 8. 

Δ)ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ του 

επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων του διμου και διατυπϊνει προτάςεισ τθ 

βελτίωςι του. 

   Kατόπιν των ανωτζρω και προκειμζνου να ςυγκροτθκεί με απόφαςθ Δθμάρχου θ επιτροπι του άρκρου 10 

παρ.8 του ν.4830/21, το δθμοτικό ςυμβοφλιο πρζπει με απόφαςι του να ορίςει ζναν κτθνίατρο (υπεφκυνο 

του προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ) και ζναν εκπρόςωπο του διμου με τον 

αναπλθρωτι του.  

    Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ, για τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

 

Η Εντεταλμζνθ Σφμβουλοσ 

Μαρία Καλλίρθ 

  Ο Πρόεδροσ πρότεινε όπωσ οριςκεί ςτθν εν λόγω επιτροπι  ο κ. Πετοφμενοσ πυρίδων, ωσ 

κτθνίατροσ και θ κα Καλλίρθ Μαρία (Δθμοτικι φμβουλοσ), ωσ εκπρόςωποσ του Διμου, με 
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αναπλθρωτι τθσ τον κ. Ρόηο Νικόλαο (Δθμοτικό φμβουλο) και  κάλεςε το υμβοφλιο να αποφαςίςει 

ςχετικά. 

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι 

ςυηιτθςθ 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Ορίηει  ςτθν επιτροπι του άρκρου 10 παρ.8 του ν.4830/2021 τον κ. Πετοφμενο πυρίδωνα, με τθν 

επαγγελματικι ιδιότθτά του ωσ κτθνίατροσ και ο οποίοσ είναι κατά προτίμθςθ, ο υπεφκυνοσ του 

προγράμματοσ διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ και ελλείψει αυτοφ, άλλοσ ιδιϊτθσ 

κτθνίατροσ. 

- Ορίηει ςτθν επιτροπι του άρκρου 10 παρ.8 του ν.4830/2021 τθ Δθμοτικι φμβουλο κα Καλλίρθ 

Μαρία, με αναπλθρωτι τθσ το Δθμοτικό φμβουλο κ. Ρόηο Νικόλαο, ωσ εκπρόςωπο του Διμου 

Βζλου- Βόχασ. 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 71/2022 

υντάχκθκε και υπογράφεται 
 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
                                                               ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
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