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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  28/11/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 

           Αριθ. Πρακτικού: 19/28-11-2022    Αριθ. Απόφασης: 224/2022 
 

      Στη Ρόδο σήμερα την 28η Νοεμβρίου  του  2022  ημέρα  Δευτέρα  και 
ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια 
Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 

Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του 

Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του 
ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του 
άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του 

Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/78039/24.11.2022  
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) 

και 95 του Ν.3463/2006. 
 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

27. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 34. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
35. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

  

11. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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12. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  38. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
 

15. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

16. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 
 

17. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ.  

18. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος  

19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
40. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

20. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 41. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

42. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος   

 

-Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Χατζηδιάκος 
Φώτης και τα μέλη αυτής, κ.κ. Αφεντούλης Ιωάννης, Γιαννάς Νικόλαος, 
Διακοσταματίου Σάββας, Ζανεττούλης Δημήτρης, Καζούλλης Εμμανουήλ, 

Καρατζιάς Δημήτρης, Καφετζής Μιχαήλ, Κορωναίος Ιωάννης,                           
Πάλλας Αγαπητός, Πόκκιας Γεώργιος, Σταυρής Μιχαήλ, 

-Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Κρητικός Δημήτριος και    

-Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ιατρίδης, 

αποχώρησαν από την Συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης του                     

2ου εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος. 

-Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Πότσος Καλετός 

και το μέλος αυτής κ. Τσουρούτης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από την 
συνεδρίαση μετά την συζήτηση και λήψης απόφασης του 1ου θέματος της 
Ημερήσιας Διάταξης. 
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  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ (Δικαιολογημένος απών) 

2.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

6. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                     

(Δικαιολογημένος απών) 

3.  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

(Δικαιολογημένη απούσα) 

4.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 

Νικολαϊδου.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 

(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα δύο (42), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  

 
Θ Ε Μ Α 18ο: Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης της λειτουργίας του 

Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Σύλλογο 

Φιλοζωϊκής Ρόδου, για το έτος 2023. 
 
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα, κα Ευδοκία Πάττα - 
Αποστολίδη εισηγούμενη το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. 2569/2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ : «ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ               
ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» 

 

Όπως γνωρίζετε, στο Δήμο Ρόδου υφίσταται και λειτουργεί Δημοτικό 

Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς με κατάλληλα αδειοδοτημένο Δημοτικό 

Κτηνιατρείο. Λόγω αδυναμίας πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού, ο Δήμος  

συνάπτει κάθε χρόνο ετήσιο συμφωνητικό παραχώρησης του Δημοτικού 

Καταφυγίου  με τον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου, ένα σύλλογο φιλόζωων οι 

οποίοι έχουν και την ευθύνη λειτουργίας του Καταφυγίου, ενώ ο Δήμος 

συμβάλλει με την επιχορήγηση  του Συλλόγου για δράσεις που αφορούν το 

Δημοτικό Καταφύγιο, όπως προβλέπεται από το Νόμο. 

Η λειτουργία του Καταφυγίου εν γένει στηρίζεται πέραν της συνεισφοράς του 

Δήμου, στην εθελοντική προσφορά εργασίας και υλικών από εθελοντές 

φιλόζωους.  

Η ομαλή χρηματοδότηση της Φιλοζωικής και η εποπτεία της λειτουργίας του 

Καταφυγίου αποτελεί σημαντική ευθύνη του Δήμου. Όλα τα παραπάνω γίνονται  

υπό την επίβλεψη της επιτροπής παρακολούθησης  που ορίζεται στο 

συμφωνητικό παραχώρησης, η οποία είναι υπεύθυνη και για την αποτίμηση του 

προγράμματος. 

 
Μετά τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:  
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1.  να εγκρίνει την παρακάτω σύμβαση και 

2.  να εξουσιοδοτήσει την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πρωτογενούς 
Τομέα & Οικολογίας & Ισότητας Φύλων κα Ευδοκία Σ. Πάττα – Αποστολίδη 

για την υπογραφή της  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Στη  Ρόδο  σήμερα ………………….. οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι αφενός 

1. ο Δήμος Ρόδου που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται κατά το νόμο από την 

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πρωτογενούς Τομέα & Οικολογίας & Ισότητας 

Φύλων κα Ευδοκία Σ. Πάττα – Αποστολίδη και αφετέρου 

2. ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, εκπροσωπούμενος κατά το νόμο 

από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Διμέλη Γεωργία, Δικηγόρο, σύμφωνα με το πρακτικό 

του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 122/2020, 

λαμβάνοντας υπόψη  τις διατάξεις  του Ν. 4830/2021 συμφωνούν, συνομολογούν και 

συναποδέχονται τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο – Σκοπός 

Ο Δήμος Ρόδου με την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού παραχωρεί στον Σύλλογο 

Φιλοζωικής Ρόδου: 

α)την χρήση του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και 

    του Δημοτικού Κτηνιατρείου που βρίσκονται στην περιοχή Τσαΐρι και  

β)παράλληλα με συναρμοδιότητα και υπό την εποπτεία του παραχωρεί στο 

    Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου την μέριμνα για τις περισυλλογές και την 

    διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων)  (Ν. 4830/2021, άρθρο 

    10).  

Ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου υποχρεούται αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του 

ΕΜΖΣ (άρθρο 4, Ν. 4830/2021) να προσκομίσει στην Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα 

του Δήμου Ρόδου βεβαίωση καταχώρησής του στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων 

και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ. 

Άρθρο 2 

Τρόπος  Άσκησης 

 

Ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου αναλαμβάνει τη μέριμνα για την περισυλλογή και την 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 10 

του Ν. 4830/2021 υπό την εποπτεία του  Δήμου Ρόδου.  

Απαγορεύεται ρητά η φιλοξενία και περίθαλψη δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στο 

χώρο του Καταφυγίου. 

Άρθρο 3 

Απασχόληση προσωπικού 

Συμφωνείται ότι το προσωπικό (εθελοντικό ή μη) που πρόκειται να απασχοληθεί για την 

εκπλήρωση του αντικειμένου του συμφωνητικού αυτού θα διατεθεί από τον Σύλλογο 

Φιλοζωικής Ρόδου, σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του Ν. 4830/2021.  

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Δήμου Ρόδου 

Ο Δήμος Ρόδου παραχωρεί  στο Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου: 

α) τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον υπαίθριο χώρο του Καταφυγίου  

    συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, των χώρων φιλοξενίας των ζώων, 

    ηλεκτρικών συσκευών, εργαλείων, κτηνιατρικών ειδών, εργαλείων 
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    καθαριότητας και γενικά τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις καθώς και τον υφι- 

    στάμενο και μελλοντικό εξοπλισμό του Καταφυγίου. 

β) το Δημοτικό Κτηνιατρείο συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού εξοπλισμού και υλικού 

που αυτό διαθέτει, 

γ) ο Δήμος Ρόδου συνδράμει με το ειδικό όχημα για την περισυλλογή των αδέσπο- 

    των ζώων με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΗ 3727 μάρκας VOLKS WAGEN PASSAT  

    STATION, το οποίο θα είναι υπό την ευθύνη της Προέδρου του Συλλόγου Φιλοζω- 

    ικής κας Διμέλη Γεωργίας και  του μέλους του Συλλόγου  κ. Κρητικού Γεωργίου. 

     

Ο Δήμος Ρόδου έχει την ευθύνη: 

α) της αποκομιδής των σκουπιδιών και της κάλυψης των αναγκών ύδρευσης και  

    αποχέτευσης του καταφυγίου. 

β) της συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών. Για το σκοπό αυτό,  

     συντάσσεται από τις Τεχνικές  Υπηρεσίες του Δήμου Τεχνική Έκθεση με τις  

     απαραίτητες εργασίες.  

γ) της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων (κτηνιατρική εξέταση,  αποπαρασιτισμός,   

στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση) σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως στρατόπεδα κ.ά. 

δ) της σίτισης των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων από κοινού με φιλοζωικά 

σωματεία και ενώσεις. Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος διατηρεί σε συγκεκριμένα 

σημεία σταθμούς σίτισης για τα ζώα αυτά (ταΐστρες – ποτίστρες). 

ε) της σύναψης συμβάσεων με εθελοντές Κτηνιάτρους και Συλλόγους για την  

     πραγματοποίηση προγραμμάτων στείρωσης. 

στ) της σύναψης σύμβασης με ιδιώτη Κτηνίατρο για κτηνιατρική εξέταση, αποπα- 

      ρασιτισμό, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, καταγραφή στη διαδικτυακή  

      ηλεκτρονική βάση και χορήγηση κατάλληλης θεραπευτικής  αγωγής όποτε  

      χρειάζεται των συλληφθέντων ζώων, ετήσιο κτηνιατρικό έλεγχο των εκτός κατα- 

      φυγίου αδέσποτων ζώων, αντιλυσσικό εμβολιασμό, χορήγηση φαρμάκων και 

      επικαιροποίηση της καταγραφής τους, καθώς και υποβολή σε ευθανασία των 

     ζώων εκείνων που περιγράφονται στο άρθρο 10 του Ν. 4830/2021. 

Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός 

των διοικητικών του ορίων και ασκεί την εποπτεία στον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού 

Καταφυγίου από τον Σύλλογο Φιλοζωικής. 

Τέλος, ενημερώνει τον Σύλλογο μέσω της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα για τις 

ανάγκες περισυλλογής αδέσποτων ζώων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.  

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου 

Ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του 

χώρου, την περισυλλογή, στέγαση, σίτιση, φαρμακευτική αγωγή χρονίων νοσημάτων 

των φιλοξενούμενων ζώων, υιοθεσία και επανένταξη των αδέσποτων ζώων και 

συγκεκριμένα: 

1) Για την διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Καταφυγίου σύμφωνα με 

    το Ν. 4830/2021 διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό (εθελοντικό ή μη) για την  

    άρτια λειτουργία του Καταφυγίου. Ο Σύλλογος έχει την πλήρη ευθύνη σε όλα τα 

    θέματα που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται στο Καταφύγιο.  

2) Για τη διατήρηση των χώρων καθαρών, εντός και εκτός του κτιρίου και 

    σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό δεν 

    επιτρέπεται η παραμονή των φιλοξενούμενων ζώων εντός του κτιρίου, 

    εξαιρουμένων των νοσηλευόμενων στο ειδικό δωμάτιο για τον σκοπό αυτό. 

    Όλος ο χώρος θα πρέπει να είναι καθαρός, ασφαλής και προσβάσιμος 

    στους επισκέπτες. 

3) Για την συγκρότηση συνεργείων και την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων από όλες 

τις περιοχές του Δήμου και γενικά από όπου προκύπτει ανάγκη περισυλλογής των 
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ζώων αυτών, έπειτα από ενημέρωση της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου. 

Τα αδέσποτα ζώα μεταφέρονται στο χώρο του συμβεβλημένου 

Κτηνιάτρου για τις απαραίτητες κτηνιατρικές εργασίες και κατόπιν στο χώρο του 

καταφυγίου για φιλοξενία για όσο  χρονικό διάστημα  ορίζει ο Ν. 4830/2021 και 

όχι πέραν τούτου. 

4) Για την δημιουργία και τήρηση βιβλίου (Μητρώο Φιλοξενούμενων Ζώων) 

     όπου θα καταγράφονται όλα τα ζώα που εισέρχονται στο καταφύγιο, ο 

     λόγος εισαγωγής, η περιγραφή του ζώου (φυλή, ηλικία, χαρακτηριστικά), 

     ο αριθμός ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η περίθαλψη που λαμβάνει και η 

     πορεία του στη συνέχεια (παραμονή στο καταφύγιο, επαναφορά στο 

     φυσικό περιβάλλον ή υιοθεσία). Το Μητρώο θα ενημερώνεται καθημερινά 

     από την Πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοζωικής, με δυνατότητα αναπλήρωσής  

     της από έναν εργαζόμενο ή εθελοντή που προσφέρει υπηρεσίες στο Καταφύγιο,   

     και θα ελέγχεται - θεωρείται κάθε μήνα από την επιτροπή του άρθρου 

     7 της  παρούσας σύμβασης.  Το Μητρώο θα βρίσκεται πάντα σε πλήρη συμφωνία 

     με το ΥποΜητρώο Καταγραφής & Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς και την 

     Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του ΕΜΖΣ, όταν 

     αυτό λειτουργήσει.   

5)  Για την προώθηση της υιοθεσίας των υγιών ζώων από ενήλικα άτομα, με 

     τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας σύμβασης,  

     και την πραγματοποίηση δράσεων από κοινού με τον Δήμο Ρόδου για την 

     ανάπτυξη της ζωοφιλίας. Ο Σύλλογος οφείλει να παρακολουθεί την πορεία 

     κάθε υιοθεσίας και να καταγράφει τις υιοθεσίες στο παραπάνω Μητρώο, το 

     οποίο θα τηρεί πάντα ενημερωμένο. 

6) Για την επαναφορά των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως 

     περιγράφεται στις σχετικές παραγράφους του Ν.  4830/2021. 

7)  Για την μεταφορά των καταγεγραμμένων αδέσποτων που ζουν εκτός καταφυγίου 

      με σκοπό την ετήσια κτηνιατρική εξέτασή τους από τον συμβεβλημένο με τον 

      Δήμο Κτηνίατρο, καθώς και την παρέμβαση σε περίπτωση δημιουργίας επιθε- 

      τικής  αγέλης αδέσποτων. 

8) Για την πραγματοποίηση προγραμμάτων στείρωσης, σε συνεργασία με 

     εθελοντές κτηνιάτρους και συλλόγους εσωτερικού ή εξωτερικού, με 

     σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ρόδου και  

9) Για την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται στον Ν. 604/1977 και στο 

      Π.Δ. 463/1978  και ελέγχονται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

      Νοτίου Αιγαίου και γενικά για την τήρηση όσων ορίζει η   Νομοθεσία. 

10) Τέλος, ο Σύλλογος οφείλει να έχει άριστη συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου   και  

       ιδιαίτερα την επταμελή επιτροπή παρακολούθησης, με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο 

       και με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για θέματα  προμηθειών, δράσεων, εκ 

       δηλώσεων και υποδομών.  

Άρθρο 6 

Χρηματοδότηση 

Στο παρόν συμφωνητικό προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του Συλλόγου 

Φιλοζωικής Ρόδου για τη λειτουργία του Καταφυγίου και για την τήρηση των 

υποχρεώσεων του άρθρου 5 του συμφωνητικού από τον Δήμο Ρόδου.  

Η χρηματοδότηση θα αφορά συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, ανάλογο του αριθμού των 

φιλοξενούμενων ζώων και έως 150.000 Ευρώ για κάθε έτος, το οποίο θα καταβάλλεται 

σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις και θα αναγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του 

Δήμου. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης για την 

κάλυψη πλήρως αιτιολογημένης έκτακτης δαπάνης. Ο Σύλλογος Φιλοζωικής υποχρεούται 

εντός μηνός Ιουλίου κάθε έτους να υποβάλλει αναλυτικά στην Διεύθυνση Πρωτογενούς 

Τομέα του Δήμου Ρόδου προϋπολογισμένες δαπάνες ανά είδος και κατηγορία που θα 

αφορούν το επόμενο οικονομικό έτος. Ακολούθως, η Επιτροπή παρακολούθησης της 

σύμβασης του άρθρου 7,  εγκρίνει τον παραπάνω προϋπολογισμό και  εισηγείται την 

πρόβλεψη συγκεκριμένου χρηματικού ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 
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επόμενο οικονομικό έτος, αναφορικά με τον σκοπό αυτό. Μετά την λήξη κάθε έτους και 

εντός του μηνός Ιανουαρίου του επομένου, ο Σύλλογος Φιλοζωικής υποχρεούται να 

υποβάλλει στην ίδια Επιτροπή προς έγκριση πλήρη οικονομικό απολογισμό του 

παρελθόντος έτους.   

Άρθρο 7 

Όργανο παρακολούθησης της σύμβασης 

Για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του παρόντος συμφωνητικού  ορίζεται με 

απόφαση Δημάρχου πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από: 

1) Τον/την Αντιδήμαρχο ή τον/την Εντεταλμένο/η Δημοτικό Σύμβουλο της 

Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα  Δήμου Ρόδου. 

2) Τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου.  

3) Τον/την Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ρόδου ή 

υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφασή του. 

4) Έναν εργαζόμενο ή εθελοντή που προσφέρει υπηρεσίες στο Καταφύγιο και  

5) Τον/την Κτηνίατρο του Δήμου. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο/η Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος/η Δημοτικός/ή 

Σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα. 

Η παρούσα επιτροπή συνεπικουρείται από την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του 

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που συγκροτείται πάλι με 

απόφαση Δημάρχου. 

Άρθρο 8 

Οικονομική διαχείριση του καταφυγίου 

Η οικονομική διαχείριση του καταφυγίου θα γίνεται από τον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου 

υπό τον έλεγχο της πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 7, εφαρμόζοντας τον 

προϋπολογισμό που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Όλες οι προμήθειες θα 

πραγματοποιούνται κατόπιν έρευνας αγοράς και κατάθεσης προσφορών και θα αφορούν 

την κάλυψη τουλάχιστον  μηνιαίων αναγκών του Καταφυγίου. Το τιμολόγιο κάθε 

δαπάνης άνω του ποσού των 200€ θα πρέπει να συνοδεύεται με τουλάχιστον δύο 

προσφορές με επιλογή της χαμηλότερης. Αντίγραφα των τιμολογίων θα παραδίδονται 

στην  πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 7 στο τέλος κάθε τριμήνου και πριν την καταβολή 

της επόμενης δόσης χρηματοδότησης. Κανένα τιμολόγιο άνω των 200€ δεν θα 

παραλαμβάνεται και δεν θα δικαιολογείται ως δαπάνη, εάν δεν συνοδεύεται από τις 

αντίστοιχες προσφορές. Σε καμία περίπτωση ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων κάτω 

του ποσού των 200€ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από ένα (1) ανά κατηγορία 

δαπάνης και το συνολικό άθροισμα του ποσού τους περισσότερο από 1000€ συνολικά. 

Άρθρο 9 

Διαδικασίες υιοθεσίας ζώων 

Έως την δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας  του ΕΜΖΣ (όπως προβλέπεται στον Ν. 

4830/2021), το οποίο θα περιλαμβάνει την Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων 

Ζώων Συντροφιάς, οι διαδικασίες υιοθεσίας θα πραγματοποιούνται όπως περιγράφονται 

στο παρόν άρθρο.  

Ο Δήμος Ρόδου θα δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αφορά το 

Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και θα είναι συνδεδεμένη με την 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Στον χώρο αυτό, αμέσως μετά την είσοδο των ζώων στο 

Καταφύγιο, θα αναρτώνται φωτογραφίες από έναν εργαζόμενο ή εθελοντή που 

απασχολείται, με μέριμνα της Προέδρου του Συλλόγου Φιλοζωικής, καθώς και πλήρη 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης, στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα, όλων των ζώων που φιλοξενούνται στο Καταφύγιο και έχουν τις 

προϋποθέσεις να προωθηθούν για υιοθεσία. Αναρτήσεις δύνανται να πραγματοποιούνται 

και από την Κτηνίατρο του Δήμου. Οι υιοθεσίες των ζώων θα πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου, από την ημερομηνία δημιουργίας της και 

μετά, με πλήρη διαφάνεια και ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων εκ 

του νόμου ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης του πιστοποιητικού TRACES 

από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  Τέλος, το Μητρώο 

Φιλοξενούμενων Ζώων θα ενημερώνεται διαρκώς. Τα στοιχεία του Μητρώου θα πρέπει 

ΑΔΑ: 6Ψ9ΜΩ1Ρ-5ΚΑ



[8] 
 

πάντα να συμφωνούν με τα στοιχεία της πλατφόρμας. Αμέσως μετά την λειτουργία του 

ΕΜΖΣ οι διαδικασίες υιοθεσίας των ζώων θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 

του Ν. 4830/2021. 

Άρθρο 10 

Διάρκεια 

Η  σύμβαση αυτή επικυρώνεται  με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μελών και έχει 

διάρκεια από 1-1-2023 έως 31-12-2023  με δυνατότητα ανανέωσης. 

Άρθρο 11 

Καταγγελία 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένας από τους συμβαλλόμενους 

φορείς δεν εκπληροί ή εκπληροί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, ο άλλος 

συμβαλλόμενος φορέας μπορεί να καταγγείλει το συμφωνητικό. Με τη λύση του 

συμφωνητικού το Καταφύγιο καθώς και όσα περιγράφονται στο άρθρο 4, επανέρχονται 

αυτοδίκαια στο Δήμο Ρόδου, χωρίς ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου να δικαιούται 

αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο.   

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε τρία αντίτυπα.  Τα αντίτυπα έλαβαν κάθε 

συμβαλλόμενο μέλος από ένα και η Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

        Για τον Δήμο Ρόδου                              Για τον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου 

              Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος                                  Η Πρόεδρος    

              Πρωτογενούς Τομέα & Οικολογίας 

                         & Ισότητας Φύλων  

 

 

 Ευδοκία Σ. Πάττα - Αποστολίδη                                    Γεωργία Διμέλη   

   

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την αρ. 2569/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, 
 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) και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006,  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί είκοσι έξι 

(26) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  στο συγκεκριμένο θέμα, 
ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι είκοσι έξι (26). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την απόσυρση του θέματος «Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης της λειτουργίας 
του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Σύλλογο 

Φιλοζωϊκής Ρόδου, για το έτος 2023» και την παραπομπή του σε επόμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                                             

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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