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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  08/05/2020  Τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 09/08-05-2020    Αριθ. Απόφασης: 109/2020 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 08η Μαΐου του  2020  ημέρα  Παρασκευή με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικού Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση 
και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/18557/04.05.2020 (Ορθή 
Επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020), της 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), καθώς και 
τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που 
αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
01.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
05.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
09.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   
 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 
01. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον το ½ των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς 
διαδικασία, ανταποκρίθηκαν  οι σαράντα  επτά (47). 
 
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των θεμάτων 
εκτός Ημερήσιας Διάταξης, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»       κ.κ. 
Φώτης Χατζηδιάκος, Δημήτρης Κρητικός και Καλετός Πότσος αντίστοιχα, 
καθώς και τα μέλη αυτών, με το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/19253/07-05-2020 
έγγραφό τους δηλώνουν  την παρουσία τους στη Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και αποχωρούν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης  των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διάταξης και των έκτακτων θεμάτων. 
 
Συνεπώς η Συνεδρίαση άρχεται παρουσία  είκοσι έξι  (26) Δημοτικών Συμβούλων. 
 
Θ Ε Μ Α  43ο : Έγκριση «Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων & πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων 
προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Ρόδου», 
αρ. πρωτ. 5/9655/2020. 

 
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με 

email για όλα τα θέματα της Τακτικής  διά περιφοράς Συνεδρίασης, επί συνόλου  
(48) θεμάτων και (7) εκτός Η/Δ/ θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους 
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για την έγκριση της υπ’ αριθ. 5/9655/24-02-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Πρωτογενούς Τομέα, η οποία έχει ως εξής: 
       
∆ιατάξεις: 
 
1. Του Ν.3463/2006, άρθρο 75.  
2. Του Ν.4056/2012, άρθρο 17, παρ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, & 10.  
3. Του Ν.3463/2006, άρθρο 199, παρ. 4.  
4. Του Ν.3852/2010, άρθρο 72, παρ. θ.  
6. Την υπ’ αριθµ. 5245/2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί συγκρότησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης ανεπιτήρητων ζώων 
Σύµφωνα µε το άρθρο 75 Εδάφ. α Ενότητα Ι του Ν. 3463/2006 «Οι δηµοτικές και οι 
κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε 
τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την 
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της 
τοπικής κοινωνίας.» Σύµφωνα µε την παρ. θ του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η 
Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό συµβούλιο την αξιοποίηση της 
περιουσίας του ∆ήµου. 
 
Σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις, τα ανεπιτήρητα ζώα που συλλαµβάνονται υπό 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις και διαδικασίες, αποτελούν περιουσία του ∆ήµου 
(κινητή) η οποία διατίθεται για συγκεκριµένους σκοπούς.  
Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.4056/2012:  
• Παρ. 1 «Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές 
που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, 
συµπεριλαµβανοµένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή 
δεν φέρει σήµανση».  
• Παρ. 2 «Οι δήµοι της χώρας υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή, 
µεταφορά φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, 
µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή 
σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους».  
• Παρ. 3 «Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήµοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση, επιτρεποµένης της συνεργασίας µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, 
σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το ∆ηµόσιο ή την 
Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προαναφερθείσα 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση, χορηγείται στο δήµο κωδικός εκµετάλλευσης».  
• Παρ. 4 «Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 
συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο 
χειρισμό παραγωγικών ζώων».  
• Παρ. 5 «Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση της παραγράφου 3, σηµαίνονται µε ενώτια, καταγράφονται στο 
µητρώο της εκµετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων και βρίσκονται 
υπό κτηνιατρική παρακολούθηση».  
• Παρ. 6 «Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από 
τη σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον µετά την παρέλευση δέκα 
ηµερολογιακών ηµερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την 
επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήµου».  
• Παρ. 7 «Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται 
από το δήµο µε διαδικασίες πλειστηριασµού. Ο δήµος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε 
φορείς µε φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό 
κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης της παραγράφου 3».  
• Παρ. 8 «Σε κάθε δήµο συγκροτείται, µε απόφαση του δηµάρχου, τριµελής 
επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων 
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παραγωγικών ζώων, µε υποχρεωτική συµµετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή 
γεωπόνου του δήµου».  
 • Παρ. 9 «Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από 
τη σήµανση του ζώου, επιβάλλονται πρόστιµα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο 
για αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιµο 
βεβαιώνεται από την τριµελή επιτροπή της παραγράφου 8, ενώ επιβάλλεται και 
εισπράττεται από την οικονοµική υπηρεσία του δήµου».  
• Παρ. 10 «Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου 
αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαηµέρου της παραγράφου 6, το 
συγκεκριµένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήµο δέκα 
(10) ευρώ ανά ηµέρα διατήρησης του ζώου στη δηµοτική κτηνοτροφική 
εγκατάσταση».  
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 «∆ωρεές 
δηµοτικών και κοινοτικών κινητών πραγµάτων, πλην χρηµατικών παροχών, 
επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που 
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, 
προς το ∆ηµόσιο, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης...».  
Με βάση τα ανωτέρω, ο ∆ήµος Ρόδου  έχει ιδρύσει και λειτουργεί κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση µε Κωδικό Αριθµό: EL 813 00036  
Το πρόγραμμα λειτουργεί με κατασκευή παγίδων σε επιλεγμένα σημεία  , 
τροφοδοσία με ζωοτροφές , παρακολούθηση των παγίδων , σύλληψη ζώων 
,μεταφορά τους στην κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου που λειτουργεί στον χώρο 
των Σφαγείων, σφαγή και διάθεση του κρέατος σε κοινωνικές δομές. Επίσης 
προβλέπεται η επιβολή προστίμου στους πιστοποιημένους ιδιοκτήτες των ζώων. Η 
επιλογή του σημείου κατασκευής της παγίδας γίνεται κατόπιν καταγγελίας και σε 
συνεργασία με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια ενώ συχνά συνδράμουν 
εθελοντικά κάτοικοι της περιοχής κυρίως στην παρακολούθηση της παγίδας και την 
ενημέρωσή της Υπηρεσίας για την σύλληψη των ζώων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
πραγματοποιείται συντονισμένη επιχείρηση με την συνεργασία της Δ/νσης Δασών, 
της Δ/νσης Κτηνιατρικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης. 
Ο ∆ήµος Ρόδου αναλαµβάνει την κάλυψη των διατροφικών αναγκών (ζωοτροφών) 
των ζώων για το διάστηµα της φύλαξης τους. 
Τέλος ο  ∆ήµος Ρόδου έχει συγκροτήσει τριµελή επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων µε την υπ’ 
αριθµ.5245/2019 Απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:  
• η σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων είναι αρκετά συχνή 
 • ο αριθµός των ζώων που τακτικά διανέµονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι 
κάθε φορά πολύ µικρός µε αποτέλεσµα να απασχολείται το Σώµα ακόµη και για την 
διανοµή 2-3 ζώων κάθε φορά  
• η συγκέντρωσή τους ώστε να ανέλθουν σε έναν υψηλότερο αριθµό και να µην 
απαιτούνται συχνές εισηγήσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνεπάγεται αυξηµένες 
δαπάνες φροντίδας και διατήρησής τους προκειµένου για:  
• την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του ∆ήµου, µέσω του κόστους σίτισης των 
ζώων την αµεσότερη και ταχύτερη ολοκλήρωσή της προβλεπόµενης διαδικασίας 
σφαγής των ζώων και δωρεάν διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 Την έγκριση του «Κανονισµού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & 
πάγιας διάθεσης παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του 
∆ήµου Ρόδου» όπως αυτός σας επισυνάπτεται. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ & 
ΠΑΓΙΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
Άρθρο 1:  Σκοπός  
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός µίας πάγιας διαδικασίας 
σχετικά µε τη σύλληψη, διατήρηση και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Ρόδου και την δωρεάν διάθεση 
των παραγόµενων προϊόντων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η 
αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας και η θέσπιση σταθερού πλαισίου 
διάθεσης των ζώων που εµπίπτουν στην κινητή περιουσία του ∆ήµου, έχει στόχο την 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ηµερήσιας διάταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
από τις συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων µε γνώµονα την αρχή της οικονοµικότητας 
και της αποτελεσµατικότητας.  
 
Άρθρο 2:  Νοµικό πλαίσιο  

1. Ο Ν.4056/2012, άρθρο 17.  

2. Ο Ν.3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος 4.  
3. Ο Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ρόδου(ΦΕΚ 3159/Β’/2011).  
4. Ο Ν.3852/2010, άρθρο 72 παράγραφος θ (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).   
5. Η από 15-12-2005 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου 

 
 
Άρθρο 3:  ∆ιαδικασία σύλληψης, διατήρησης & σφαγής των ζώων  
 
1. Ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου που είναι η Διεύθυνση 
Πρωτογενούς Τομέα για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (υποβολή 
αίτησης από πολίτη ή έγγραφο άλλης υπηρεσίας).  
2. ∆ιενέργεια αυτοψίας από την αρµόδια Υπηρεσία.  
3. Επιλογή από την Υπηρεσία του κατάλληλου σημείου στο οποίο θα τοποθετηθεί η 
«παγίδα» για την σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, κατασκευή και 
τροφοδότηση με ζωοτροφές της παγίδας.  
4. Παρακολούθηση της παγίδας από το συνεργείο της Υπηρεσίας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, καθώς και από τους τοπικούς παράγοντες της περιοχής σε 
συνεννόηση με την Υπηρεσία. 
5. Σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 
6. Αποµάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και µεταφορά τους στο 
χώρο της κτηνοτροφικής μονάδας του Δήμου.  
7.  
(Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήµανσης:  
• Επικοινωνία µε τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής  Δωδεκανήσου για την ταυτοποίηση του 
ιδιοκτήτη των ζώων.  
• Επιβολή του οριζόµενου από τον νόµο προστίµου στον ιδιοκτήτη τους µε απόφαση 
της τριµελούς επιτροπής.  
• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυµεί την επιστροφή τους υποβάλλει 
σχετική αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιµο καθώς και το πρόστιμο διατήρησης 
των ζώων στην κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου για όσες μέρες φιλοξενηθούν τα 
ζώα εκεί και του επιστρέφονται τα ζώα.  
• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί την επιστροφή τους εντός 
δέκα (10) ηµερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται 
στην κτηνοτροφική του εκµετάλλευση. 
•Κτηνιατρικός έλεγχος και σφαγή των ζώων. 
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 (Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήµανσης:  
• Σήμανση των ζώων με ενώτια της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου, 
καταχώρησή τους στο μητρώο της εκμετάλλευσης και κτηνιατρικός έλεγχος.  
• Άμεση σφαγή των ζώων χωρίς την παρέλευση του 10ημέρου σύμφωνα με την από 
15-12-2005 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου. 
 
Άρθρο 4: Πάγια διάθεση παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση του ∆ήµου Ρόδου  
Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η διάθεση των 
παραγόμενων προϊόντων όπως παρακάτω : 
 Καθορίζεται πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων που 
προκύπτουν από την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης του ∆ήµου Ρόδου στα ιδρύµατα µε φιλανθρωπική στόχευση ή 
κοινωφελείς φορείς με φιλανθρωπικό-κοινωνικό χαρακτήρα και σε αναλογία:  
1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, 70% ετησίως 
2. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 30% ετησίως. 
Σε περίπτωση που η παραπάνω κατανομή δεν είναι εφικτή είτε λόγω έλλειψης 
ενδιαφέροντος των παραπάνω φορέων για τα συγκεκριμένα προϊόντα είτε λόγω 
ύπαρξης έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης για την διάθεση των προϊόντων σε 
άλλους φιλανθρωπικούς φορείς,  η κατανομή μπορεί να γίνεται κατόπιν κατάθεσης 
αιτημάτων των ιδρυμάτων-φορέων  (εκτός των προαναφερθέντων) στην Διεύθυνση 
Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου.  
Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή πρακτικού 
παραλαβής των προϊόντων από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισµό. 
Άρθρο 5:  Ισχύς  
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έγκρισης και δηµοσιοποίησης του. Ο κανονισµός τροποποιείται ή συµπληρώνεται 
µόνον µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε ενδεχόµενη µεταβολή της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, ο Κανονισµός θα προσαρµόζεται µε µέριµνα της αρµόδιας 
υπηρεσίας του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
       
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Την υπ’ αριθ. 5/9655/2020 εισήγηση της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα, 
• Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν 

ηλεκτρονικά και επεστράφησαν  συμπληρωμένες. 
• Τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) , του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006 και  του  άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου  (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και της 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), 
καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-
2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    

• Με  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: είκοσι έξι  (26) 
« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι έξι (26) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τον «Κανονισµό διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & πάγιας 
διάθεσης παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ∆ήµου 
Ρόδου», ο οποίος έχει ως εξής: 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ & 
ΠΑΓΙΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
 
Άρθρο 1:  Σκοπός  
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός µίας πάγιας διαδικασίας 
σχετικά µε τη σύλληψη, διατήρηση και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Ρόδου και την δωρεάν διάθεση 
των παραγόµενων προϊόντων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η 
αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας και η θέσπιση σταθερού πλαισίου 
διάθεσης των ζώων που εµπίπτουν στην κινητή περιουσία του ∆ήµου, έχει στόχο την 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ηµερήσιας διάταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
από τις συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων µε γνώµονα την αρχή της οικονοµικότητας 
και της αποτελεσµατικότητας.  
 
Άρθρο 2:  Νοµικό πλαίσιο  

1. Ο Ν.4056/2012, άρθρο 17.  
2. Ο Ν.3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος 4.  
3. Ο Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ρόδου(ΦΕΚ 3159/Β’/2011).  
4. Ο Ν.3852/2010, άρθρο 72 παράγραφος θ (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).   
5. Η από 15-12-2005 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου 

 
 
Άρθρο 3:  ∆ιαδικασία σύλληψης, διατήρησης & σφαγής των ζώων  
1. Ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου που είναι η Διεύθυνση 
Πρωτογενούς Τομέα για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (υποβολή 
αίτησης από πολίτη ή έγγραφο άλλης υπηρεσίας).  
2. ∆ιενέργεια αυτοψίας από την αρµόδια Υπηρεσία.  
3. Επιλογή από την Υπηρεσία του κατάλληλου σημείου στο οποίο θα τοποθετηθεί η 
«παγίδα» για την σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, κατασκευή και 
τροφοδότηση με ζωοτροφές της παγίδας.  
4. Παρακολούθηση της παγίδας από το συνεργείο της Υπηρεσίας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, καθώς και από τους τοπικούς παράγοντες της περιοχής σε 
συνεννόηση με την Υπηρεσία. 
5. Σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 
6. Αποµάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και µεταφορά τους στο 
χώρο της κτηνοτροφικής μονάδας του Δήμου.  
7.  
(Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήµανσης:  
• Επικοινωνία µε τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής  Δωδεκανήσου για την ταυτοποίηση του 
ιδιοκτήτη των ζώων.  
• Επιβολή του οριζόµενου από τον νόµο προστίµου στον ιδιοκτήτη τους µε απόφαση 
της τριµελούς επιτροπής.  
• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυµεί την επιστροφή τους υποβάλλει 
σχετική αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιµο καθώς και το πρόστιμο διατήρησης 
των ζώων στην κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου για όσες μέρες φιλοξενηθούν τα 
ζώα εκεί και του επιστρέφονται τα ζώα.  
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• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί την επιστροφή τους εντός 
δέκα (10) ηµερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται 
στην κτηνοτροφική του εκµετάλλευση. 
•Κτηνιατρικός έλεγχος και σφαγή των ζώων. 
 
 (Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήµανσης:  
• Σήμανση των ζώων με ενώτια της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου, 
καταχώρησή τους στο μητρώο της εκμετάλλευσης και κτηνιατρικός έλεγχος.  
• Άμεση σφαγή των ζώων χωρίς την παρέλευση του 10ημέρου σύμφωνα με την από 
15-12-2005 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου. 
 
Άρθρο 4: Πάγια διάθεση παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση του ∆ήµου Ρόδου  
Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η διάθεση των 
παραγόμενων προϊόντων όπως παρακάτω : 
 Καθορίζεται πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων που 
προκύπτουν από την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης του ∆ήµου Ρόδου στα ιδρύµατα µε φιλανθρωπική στόχευση ή 
κοινωφελείς φορείς με φιλανθρωπικό-κοινωνικό χαρακτήρα και σε αναλογία:  
1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, 70% ετησίως 
2. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 30% ετησίως. 
Σε περίπτωση που η παραπάνω κατανομή δεν είναι εφικτή είτε λόγω έλλειψης 
ενδιαφέροντος των παραπάνω φορέων για τα συγκεκριμένα προϊόντα είτε λόγω 
ύπαρξης έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης για την διάθεση των προϊόντων σε 
άλλους φιλανθρωπικούς φορείς,  η κατανομή μπορεί να γίνεται κατόπιν κατάθεσης 
αιτημάτων των ιδρυμάτων-φορέων  (εκτός των προαναφερθέντων) στην Διεύθυνση 
Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου.  
Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή πρακτικού 
παραλαβής των προϊόντων από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισµό. 
 
Άρθρο 5:  Ισχύς  
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έγκρισης και δηµοσιοποίησης του. Ο κανονισµός τροποποιείται ή συµπληρώνεται 
µόνον µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε ενδεχόµενη µεταβολή της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, ο Κανονισµός θα προσαρµόζεται µε µέριµνα της αρµόδιας 
υπηρεσίας του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

           ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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