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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  27/01/2023  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 
 

           Αριθ. Πρακτικού: 02/27-01-2023    Αριθ. Απόφασης: 18/2023 
 
      Στη Ρόδο σήμερα την 27η Ιανουαρίου  του  2023  ημέρα  Παρασκευή  

και ώρα 16.30 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. 2/4254/20.01.2023  

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 
23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος  

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ» 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 
30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

11. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

12. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  35. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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14. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 37. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

16. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ  

17. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 39. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

40. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  
20. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
42. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

21. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  43. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
44. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5.  ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 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 τέσσερις (44), ο 
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος, κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης, ως Προεδρεύων καθώς ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος συμμετείχε σ΄ αυτήν με τηλεδιάσκεψη.  

 

ΘΕΜΑ 02 : Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς 
από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία–Μιχαλίτσα. 

 
Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη εισηγούμενη 
του θέματος, θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης 

Πρωτογενούς Τομέα με αριθμό 2738/16-01-2023 της εφαρμογής εισηγήσεων 
του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από 

την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία–Μιχαλίτσα 

Ως γνωστό, το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς  λειτουργεί σε 

συνεργασία με τον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου που στελεχώνεται από εθελοντές 
συμπολίτες μας. Η λειτουργία του καταφυγίου εν γένει στηρίζεται πέραν της 
συνεισφοράς του Δήμου, στην εθελοντική προσφορά εργασίας και υλικών από 

εθελοντές φιλόζωους. Υπάρχει δε εθελοντική προσφορά ακόμη και από 
αλλοδαπούς που στηρίζουν τη λειτουργία του καταφυγίου. 

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ρόδου 
έχει πιστοποιηθεί ως χώρος ιατρείου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τη με αρ. 
πρωτ. 9102/30-11-2012 απόφαση Διευθυντή Κτηνιατρικής Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. 

Μια από τις σπουδαιότερες εθελοντικές δράσεις, είναι αυτή που γίνεται από 

ιδιώτες  κτηνιάτρους που με δικά τοuς έξοδα προβαίνουν σε στειρώσεις 
αδέσποτων γατιών και σκύλων, δράση σημαντική για την προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς ο περιορισμός του αριθμού τους σε επίπεδο νησιού, είναι 

σημαντικό να διατηρείται εντός συγκεκριμένου εύρους. 

Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5/2739/12-01-2023 αίτημα της, η κτηνίατρος κ. 

Αντωνία-Μιχαλίτσα ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου (άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Γεωτεχνικού – κλάδος Κτηνιάτρων,  με αρ. μητρώου 3-04992 στο 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ημερομηνία έγγραφής 25/5/2012 και ισχύ 

βεβαιώσεως έως 29/2/2024) αιτείται να προβεί δωρεάν σε στειρώσεις και στην 
περίθαλψη αδέσποτων ζώων, διαθέτοντας χωρίς αντάλλαγμα τα απαιτούμενα 

υλικά (εξοπλισμός και αναλώσιμα) για το διάστημα από 17 Ιανουαρίου έως 1 
Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα του δημοτικού καταφυγίου και 
της υπεύθυνης κτηνιάτρου. 

Η ανωτέρω εθελόντρια κτηνίατρος θα ασκήσει τα προαναφερόμενα στο πλαίσιο 
δράσης του φιλοζωικού συλλόγου με την επωνυμία «Flying Cats» που εδρεύει 

στο Μόναχο της Γερμανίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την Πρόεδρο του κα. 
Andrea Wegner.  

Με το παραπάνω αίτημα ζητείται η υπογραφή σχετικής σύμβασης (σχέδιο της 

οποίας επισυνάπτεται) με την κτηνίατρο και τον ανωτέρω φιλοζωικό σύλλογο, 
ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες της το συγκεκριμένο διάστημα εθελοντικά, 

χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Ρόδου, καθώς η δράση του αποτελεί εξ’ 
ολοκλήρου εθελοντική προσφορά προς το νησί μας. 

Η διάθεση εγκαταστάσεων των Δήμων σε εθελοντές κτηνιάτρους προβλέπεται 
στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του ν.4830/2021, σύμφωνα με τους όρους 
της  Υπουργικής Απόφασης 1714/75275/6-7-2015 (ΦΕΚ Β/1489/16-7-2015) η 

οποία δεν καταργήθηκε με τον παραπάνω νόμο. 

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω αίτημα, καλείται το 

σώμα να αποδεχτεί την εθελοντική προσφορά της παραπάνω κτηνιάτρου, 
εντάσσοντας την στο σχεδιασμό των δράσεων του δημοτικού καταφυγίου. 

Μετά τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου να εγκρίνει:  

1) Την αποδοχή της εθελοντικής προσφοράς της κτηνιάτρου κ. Αντωνίας-
Μιχαλίτσας ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου, με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Γεωτεχνικού – κάδος Κτηνιάτρων, με αρ. μητρώου 3-04992 
στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ημερομηνία έγγραφής 25/5/2012 και 
ισχύ βεβαιώσεως έως 29/2/2024 

2) Οι στειρώσεις θα λάβουν χώρα εντός του εγκεκριμένου ιατρικού χώρου του 

ΑΔΑ: 6ΟΑΔΩ1Ρ-Δ1Ε



4 

 

Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ρόδου, υπό την 

επίβλεψη της υπευθύνου δημοτικής κτηνιάτρου το διάστημα από 17 
Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2023. 

3) Οι στειρώσεις θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο σε αδέσποτα ζώα του νησιού 
μας και σε καμιά περίπτωση δεν θα αφορούν σε δεσποζόμενα κατοικίδια. 

4) Η ανωτέρω εθελόντρια κτηνίατρος θα ασκήσει το προαναφερόμενο έργο στο 

πλαίσιο δράσης του φιλοζωικού συλλόγου με την επωνυμία «Flying Cats» 
που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την 

Πρόεδρο του κα. Andrea Wegner.  

5) Για την τήρηση των παραπάνω εξουσιοδοτείται η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
Πρωτογενούς Τομέα & Οικολογίας & Ισότητας Φύλων, κ. Ευδοκία Πάττα- 

Αποστολίδη να υπογράψει την παρακάτω σύμβαση:  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Πραγματοποίησης Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς 

Ο Δήμος Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την Εντεταλμένη Σύμβουλο 
Πρωτογενούς Τομέα & Οικολογίας & Ισότητας Φύλων, κα Ευδοκία Πάττα- 

Αποστολίδη, αναφερόμενος στην συνέχεια ως «ο πρώτος συμβαλλόμενος»  

Η κτηνίατρος κα Αντωνία-Μιχαλίτσα ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου, 

αναφερόμενη στη συνέχεια ως “η δεύτερη συμβαλλόμενη”  

Ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων με την επωνυμία Flying Cats, νόμιμα 
εκπροσωπούμενος από την Πρόεδρο του κα Andrea Wegner, αναφερόμενος στη 

συνέχεια ως “ο τρίτος συμβαλλόμενος” 

έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) «Κύρωση 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3) Το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 
Β’/3159/30-12-2011). 

4) Τη με αρ. πρωτ. 9102/30-11-2012 απόφαση Διευθυντή Κτηνιατρικής 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

5) Τις διατάξεις του Ν.4830/2021. 

6) Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 1714/75275/6-7-2015 (ΦΕΚ 
Β/1489/16-7-2015).  

7) Την υπ. αρ. πρωτ. E 1884/24-03-2021 βεβαίωση άσκησης άδειας 
επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που εκδίδεται 

βάσει του ΠΔ 344/2000. 

8) Την με αρ. πρωτ. 5/2739/12-01-2023 αίτηση της κτηνιάτρου κ. 

Αντωνίας-Μιχαλίτσας ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου 

9) Τη υπ. αρ.   …..../……    απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 

10) Την ανάγκη ελέγχου του αριθμού αδέσποτων ζώων στο νησί της Ρόδου. 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:  

Άρθρο 1 
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Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει εκ του νόμου υποχρέωση να περισυλλέγει όλα 

τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του 
Δήμου Ρόδου, να τα περιθάλπει και να τα στειρώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν.4830/2021.  

Η δεύτερη συμβαλλόμενη διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού 
– κλάδος Κτηνιάτρων με αρ. μητρώου 3-04992 στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος, με ημερομηνία έγγραφής 25/5/2012 και ισχύ βεβαιώσεως έως 
29/2/2024. 

Ο τρίτος συμβαλλόμενος είναι Φιλοζωικός Σύλλογος με την επωνυμία «Flying 
Cats» που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από 
την Πρόεδρο του κα. Andrea Wegner .  

Άρθρο 2 

Τις υποχρεώσεις αυτές ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στη δεύτερη 

συμβαλλόμενη, σύμφωνα με την περίπτωση 7 του άρθρου 10 του 
ν.4830/2021 και τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 1714/75275/6-7-
2015, η οποία θα μεριμνά για την περίθαλψή και την στείρωση των 

αδέσποτων ζώων, σε ειδικούς κατάλληλους χώρους, σε συνέργεια και με την 
άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου 

Ρόδου, με τη δική της πρωτοβουλία και δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι επεμβάσεις θα γίνονται αποκλειστικά σε 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και σε καμιά περίπτωση σε δεσποζόμενα. Η 

διαπίστωση αυτού θα γίνεται με ευθύνη της δεύτερης και τρίτου 
συμβαλλόμενου σε συνεργασία με το Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου, με κάθε 

πρόσφορο μέσο.  

(Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που δεν έχει ιδιοκτήτη, 
άρθρο 2, περίπτωση 5 του ν.4830/2021) 

Άρθρο 3 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη διάθεση 

κατάλληλου οικήματος, το οποίο θα έχει τις προβλεπόμενες προδιαγραφές από 
το νόμο, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στειρώσεων και περίθαλψης των 
αδέσποτων ζώων. Η δεύτερη συμβαλλόμενη θα παρέχει όλες τις παραπάνω 

υπηρεσίες εντελώς δωρεάν και θα καλύπτει το κόστος των φαρμάκων και των 
ιατρικών εργαλείων και υλικών που θα χρησιμοποιούνται. Οι στειρώσεις θα 

γίνονται δωρεάν.  

Άρθρο 4 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, αν διαπιστωθεί ότι είναι 
επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι 
πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η 

διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας 
τους, υποβάλλονται σε ευθανασία ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παρ. 

8 και με τη διαδικασία της παρ. 9 του ν. 4830/2021,  σύμφωνα με την 
περίπτωση (βαγ) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4830/2021.  

(Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει 

επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα προς τον άνθρωπο 
ή τα άλλα ζώα χωρίς να απειληθεί, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι 

φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα 
άλλα ζώα και, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, δε θεραπεύεται.)  
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Άρθρο 5 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, αν διαπιστωθεί από την 
κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, 

υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα με την 
περίπτωση (βαβ) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4830/2021.  

Άρθρο 6 

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων, λαμβάνεται 
υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού του στην περιοχή όπου αναφέρονται, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021. Η επαναφορά 
απαγορεύεται σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, στις 
εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, 

αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και 
επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στα αεροδρόμια, στους 

περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους καθώς και σε χώρους σφαγείων ή 
όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια (περίπτωση βαε της παρ. 5 του 
άρθρου 10 ν. 4830/2021).  

Άρθρο 7 

Το έργο αυτό ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση, στη δεύτερη 

συμβαλλόμενη η οποία το αναλαμβάνει και το αποδέχεται χωρίς οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής και ζωοφιλικής 
δραστηριότητας της για την προστασία των ζώων.  

Άρθρο 8 

Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ από 17 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2023, 

χωρίς να προβλέπεται η συνεχόμενη υποχρεωτική παρουσία της δεύτερης 
συμβαλλόμενης, καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα, στην εδαφική περιφέρεια του 
Δήμου Ρόδου.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Την υπ’αρ. 2738/16-01-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης του 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), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
 Τη δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη για 

την «ΑΠΟΧΗ» του από την ψηφοφορία των θεμάτων, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα τεσσάρων (44) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι σαράντα τρείς (43). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αποδοχή της εθελοντικής προσφοράς της κτηνιάτρου κ. Αντωνίας-
Μιχαλίτσας ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Γεωτεχνικού – κάδος Κτηνιάτρων, με αρ. μητρώου 3-04992 στο Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος, ημερομηνία έγγραφής 25/5/2012 και ισχύ βεβαιώσεως 

έως 29/2/2024 καθώς επίσης και τα παρακάτω: 

 Οι στειρώσεις θα λάβουν χώρα εντός του εγκεκριμένου ιατρικού χώρου 

του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ρόδου, υπό την 
επίβλεψη της υπευθύνου δημοτικής κτηνιάτρου το διάστημα από                   
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17 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2023. 

 Οι στειρώσεις θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο σε αδέσποτα ζώα του 
νησιού μας και σε καμιά περίπτωση δεν θα αφορούν σε δεσποζόμενα 

κατοικίδια. 

 Η ανωτέρω εθελόντρια κτηνίατρος θα ασκήσει το προαναφερόμενο έργο 
στο πλαίσιο δράσης του φιλοζωικού συλλόγου με την επωνυμία «Flying 

Cats» που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος 
από την Πρόεδρο του κα. Andrea Wegner.  

 Για την τήρηση των παραπάνω εξουσιοδοτείται η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
Πρωτογενούς Τομέα & Οικολογίας & Ισότητας Φύλων, κ. Ευδοκία Πάττα- 
Αποστολίδη να υπογράψει την παρακάτω σύμβαση:  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Πραγματοποίησης Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς 

Ο Δήμος Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την Εντεταλμένη Σύμβουλο 
Πρωτογενούς Τομέα & Οικολογίας & Ισότητας Φύλων, κα Ευδοκία Πάττα- 
Αποστολίδη, αναφερόμενος στην συνέχεια ως «ο πρώτος συμβαλλόμενος»  

Η κτηνίατρος κα Αντωνία-Μιχαλίτσα ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου, 
αναφερόμενη στη συνέχεια ως “η δεύτερη συμβαλλόμενη”  

Ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων με την επωνυμία Flying Cats, νόμιμα 
εκπροσωπούμενος από την Πρόεδρο του κα Andrea Wegner, αναφερόμενος στη 
συνέχεια ως “ο τρίτος συμβαλλόμενος” 

έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) «Κύρωση 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3) Το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 

Β’/3159/30-12-2011). 

4) Τη με αρ. πρωτ. 9102/30-11-2012 απόφαση Διευθυντή Κτηνιατρικής 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

5) Τις διατάξεις του Ν.4830/2021. 

6) Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 1714/75275/6-7-2015 (ΦΕΚ 
Β/1489/16-7-2015).  

7) Την υπ. αρ. πρωτ. E 1884/24-03-2021 βεβαίωση άσκησης άδειας 

επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που εκδίδεται 
βάσει του ΠΔ 344/2000. 

8) Την με αρ. πρωτ. 5/2739/12-01-2023 αίτηση της κτηνιάτρου κ. 
Αντωνίας-Μιχαλίτσας ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου 

9) Τη υπ. αρ.   …..../……    απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 

10) Την ανάγκη ελέγχου του αριθμού αδέσποτων ζώων στο νησί της Ρόδου. 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:  
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Άρθρο 1 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει εκ του νόμου υποχρέωση να περισυλλέγει όλα 
τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του 

Δήμου Ρόδου, να τα περιθάλπει και να τα στειρώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.4830/2021.  

Η δεύτερη συμβαλλόμενη διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού 

– κλάδος Κτηνιάτρων με αρ. μητρώου 3-04992 στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, με ημερομηνία έγγραφής 25/5/2012 και ισχύ βεβαιώσεως έως 

29/2/2024. 

Ο τρίτος συμβαλλόμενος είναι Φιλοζωικός Σύλλογος με την επωνυμία «Flying 
Cats» που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από 

την Πρόεδρο του κα. Andrea Wegner.  

Άρθρο 2 

Τις υποχρεώσεις αυτές ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στη δεύτερη 
συμβαλλόμενη, σύμφωνα με την περίπτωση 7 του άρθρου 10 του 
ν.4830/2021 και τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 1714/75275/6-7-

2015, η οποία θα μεριμνά για την περίθαλψή και την στείρωση των 
αδέσποτων ζώων, σε ειδικούς κατάλληλους χώρους, σε συνέργεια και με την 

άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου 
Ρόδου, με τη δική της πρωτοβουλία και δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι επεμβάσεις θα γίνονται αποκλειστικά σε 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς και σε καμιά περίπτωση σε δεσποζόμενα. Η 
διαπίστωση αυτού θα γίνεται με ευθύνη της δεύτερης και τρίτου 

συμβαλλόμενου σε συνεργασία με το Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου, με κάθε 
πρόσφορο μέσο.  

(Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που δεν έχει ιδιοκτήτη, 

άρθρο 2, περίπτωση 5 του ν.4830/2021) 

Άρθρο 3 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη διάθεση 
κατάλληλου οικήματος, το οποίο θα έχει τις προβλεπόμενες προδιαγραφές από 
το νόμο, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στειρώσεων και περίθαλψης των 

αδέσποτων ζώων. Η δεύτερη συμβαλλόμενη θα παρέχει όλες τις παραπάνω 
υπηρεσίες εντελώς δωρεάν και θα καλύπτει το κόστος των φαρμάκων και των 

ιατρικών εργαλείων και υλικών που θα χρησιμοποιούνται. Οι στειρώσεις θα 
γίνονται δωρεάν.  

Άρθρο 4 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, αν διαπιστωθεί ότι είναι 
επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι 

πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η 
διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας 

τους, υποβάλλονται σε ευθανασία ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παρ. 
8 και με τη διαδικασία της παρ. 9 του ν. 4830/2021,  σύμφωνα με την 
περίπτωση (βαγ) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4830/2021.  

(Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει 
επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα προς τον άνθρωπο 

ή τα άλλα ζώα χωρίς να απειληθεί, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι 
φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα 
άλλα ζώα και, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, δε θεραπεύεται.)  
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Άρθρο 5 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, αν διαπιστωθεί από την 
κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, 

υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα με την 
περίπτωση (βαβ) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4830/2021.  

Άρθρο 6 

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων, λαμβάνεται 
υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού του στην περιοχή όπου αναφέρονται, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021. Η επαναφορά 
απαγορεύεται σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, στις 
εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, 

αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και 
επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στα αεροδρόμια, στους 

περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους καθώς και σε χώρους σφαγείων ή 
όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια (περίπτωση βαε της παρ. 5 του 
άρθρου 10 ν. 4830/2021).  

Άρθρο 7 

Το έργο αυτό ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση, στη δεύτερη 

συμβαλλόμενη η οποία το αναλαμβάνει και το αποδέχεται χωρίς οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής και ζωοφιλικής 
δραστηριότητας της για την προστασία των ζώων.  

Άρθρο 8 

Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ από 17 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2023, 

χωρίς να προβλέπεται η συνεχόμενη υποχρεωτική παρουσία της δεύτερης 
συμβαλλόμενης, καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα, στην εδαφική περιφέρεια του 
Δήμου Ρόδου.  
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