
 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση της Επιτροπής για την παρακολούθηση του 

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Δελφών». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις,  

2. Το υπ αριθμ. πρωτ. 1846/78390/13-07-2015 του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) Περί «Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις». 

5. Το Νόμο υπ’ αριθμ. 3463 ΦΕΚ Α 114/8.6.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 4804/2021 και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α') «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δελφών (ΦΕΚ 

185/τ.Β’/29-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την αρ. 

155/178618/13-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3698/τ.Β’/19-10-2017) και συγκεκριμένα το 

άρθρο 13 “Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας”. 

8. Το Νόμος 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των 

ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

9. το υπ. Αριθμ. Αριθμ. 14955/11-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών περί ορισμού 

εκπροσώπων στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου  Δελφών 

10. Το από 04-08-2021 έγγραφο της Φιλοζωικής Ομάδας Άμφισσας περί ορισμού 

μελών στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Δελφών 

11. Το Δ.Υ. έγγραφο της Φιλοζωικής Ομάδας Ιτέας (Ζ.Ο.Ι.) περί ορισμού 

εκπροσώπων στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Δελφών. 

12. Τους συνεργαζόμενους με το Δήμο μας κτηνιάτρους προς ικανοποίηση των 

σκοπών του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου 

Δελφών 
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13. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση του προγράμματος 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Δελφών. 

14. Τους υπηρετούντες υπαλλήλους  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Συγκροτούμε Πενταμελή Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Δελφών η οποία αποτελείται από:  

1. Τον κτηνίατρο κ. Αλεξανδρή Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την κα. 

Λακαφώση Ιφιγένεια  κτηνιάτρους, υπευθύνους του προγράμματος διαχείρισης 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

2. Την κα. Παναγιωτοπούλου Βασιλική, με αναπληρώτρια την κα. Μαραγιάννη 

Μαγδαληνή, μέλη της «Φιλοζωικής Ομάδας Φωκίδας».  

3. Την κα. Δελή Ελένη, με αναπληρώτρια την κα. Πετρολιού Ελένη, μέλη της 

«Ζωοφιλικής Ομάδας Ιτέας».  

4. Τον κ. Αναγνωστόπουλο Αντώνιο, με γνώσεις στη διαχείριση ζώων συντροφιάς, 

υπάλληλο του Δήμου Δελφών, ελλείψει επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων.  

5. Την κα. Αικατερίνη Καλπούζου – Τηλιγάδα ΙΔΟΧ υπάλληλο, με αναπληρώτρια 

την κα. Παπαθανασίου Αντιγόνη - Αναστασία, υπάλληλο του Δήμου Δελφών.  

Για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικόλαος Σπανός με 

αναπληρώτρια την κα. Παπαθανασίου Αντιγόνη - Αναστασία. 

Β. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον 

ορισμό της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν.4830/2021 , όπως ισχύει και αντιμετωπίζει 

τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Ακόμα, δυνάμει 

του της παρ. 9 του αρ. 10 του Νόμου 4830/2021 αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός 

ζώου συντροφιάς, για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας, σύμφωνα με τη 

γνωμάτευση κτηνιάτρου και εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου τρόπους 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 

Γ. Στην περίπτωση, που στο πλαίσιο της Επιτροπής της παρ. 8 του αρ. 10 του Νόμου 

4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 διαπιστώνεται διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός 

αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας, την 

οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή, που αποτελείται από: 

α) Κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, σύμφωνα με τους υπηρετούντες σε αυτή 

υπαλλήλους. 

β) κ. Αδαμάκο Αναστάσιο, κτηνίατρο, 

γ) κ. Κουτσούμπα Ασημάκη, κτηνίατρο που συνεργάζεται με τα Φιλοζωικά Σωματεία 

Άμφισσας και Ιτέας. 

 

Δ. Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη. 

 

 

Ο Δήμαρχος Δελφών 

 

 

 

Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής 

 
 


