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Από το Πρακτικό της 22ης τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  

Σάμης της 23ης Ιουλίου 2020 

 

Αριθμ. Απόφασης 142/2020  

Περίληψη: «Κανονισμός Διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγιας δωρεάν 

διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Σάμης».  

   

Στην Σάμη σήμερα την 23η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (άρθρο 2 Ν. 4682/2020), το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σάμης ύστερα  από την υπ. αριθ. πρωτ. 4508/17-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου  η οποία  επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010  και του αρθρ.74 του Ν.4555-2018.   

Η Πρόεδρος της  συνεδρίασης  διαπίστωσε  ότι σε  σύνολο είκοσι ενός (21) μελών  βρέθηκαν  

παρόντα τα δεκαεννέα (19) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμίτση Αριστέα (Πρόεδρος )                  1.ΑλυσανδράτουΑμαλία       

2. Ρασσιάς Νικόλαος                                        2.Κοντογούρης Κωνσταντίνος 

3. Καλλιβωκάς Αντώνιος                                  

4. Ποδαράς Γεράσιμος                                      (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί) 

5. Τζαννάτος Χρήστος                                      

6. Βαλσάμου Εριγώνη 

7. Σπαθής Στυλιανός                                    

8. Δενδρινός Πολυχρόνης 

9. Ραυτόπουλος Γεράσιμος 

10.  Σκλαβούνος Παύλος 

11. Καβαλλιεράτος Γεώργιος  

12. Σπαθής Γεράσιμος 

13. Κοκκόλης Παναγής  

14. Αποστολάτος Γεώργιος 

15. Γάκης Μιχαήλ                                      

16. Σπαθής Σπυρίδων  

17. Κοκκόσης Βασίλειος                                    

18. Αθανασάτος Νικόλαος                            

19. Αμούργης Παντελεήμων 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  Σάμης κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Μεσοβουνίων κ. Χάιδω Νικολετάτου, Πουλάτων κ. Γεωργία 

Φλαμιάτου, Γριζάτων κ. Άννη Μαρία Σκιαδαρέση, Κομιτάτων κ. Ιωάννης Φιοράτος, Πλαγιάς κ. 

Αμαλία Χαλικιά, Άσσου κ. Χρήστος Κοκκόλης, Βαρέος κ. Ευάγγελος Ζεπάτος, Αντυπάτων κ. 

Γεράσιμος Κατσαμπίρης, Πυργίου κ. Γεράσιμος Παπαδάτος και Σάμης κ. Ζήσιμος Βαγγελάτος.  

Επίσης παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Στελλάτος Πολύδωρος.  

Η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Ποδαρά ο οποίος 

εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε την αρ. 87/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγιας 

ΑΔΑ: 691246ΜΓ3Ι-8ΑΖ



δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Σάμη 

που έχει σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για να λάβουν γνώση και να 

τοποθετηθούν, και που έχει ως εξής: 

                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
   Από το πρακτικό της 22ης  δημόσιας συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σάμης  

της  23ης Ιουλίου 2020. 

 

Αριθ. Απόφασης 87/2020 

 

Περίληψη: «Έγκριση Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & παγίας 

δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου 

Σάμης ». 

 

    Στη Σάμη σήμερα την 23η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ. στο χώρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Σάμης ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 4478/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 

3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

τέσσερα  ( 4)  και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ   

1)Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης (Πρόεδρος)                        Σπυρίδων Σπαθής 

2) Αντώνιος Καλλιβωκάς                                                Γεράσιμος Ποδαράς   

3) Νικόλαος Ρασσιάς                                                      Γεράσιμος Σπαθής (αναπληρωματικό μέλος) 

4) Γεώργιος Καβαλλιεράτος (αναπληρωματικό μέλος) 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Γεράσιμος Θεωδωράτος ,Βουτσινάς Γεράσιμος, Αντωνάτος 

Σπυρίδων,  Παναγιώτα  Αντωνάτου και Δρακουλόγκωνας Παναγής.Κατά την διάρκεια συζήτησης 

του πρώτου θέματος προσήλθε ο κ. Γεράσιμος Σπαθής. 

 Ο Πρόεδρος  στη συνέχεια είπε οτι πρέπει να εγκρίνουμε τον Κανονισμό διαχείρισης 

ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & παγίας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την 

κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Σάμης και συγκεκριμένα :  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΑΓΙΑΣ 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ 

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 Δήμου Σάμης και την δωρεάν διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας  και η θέσπιση 

σταθερού πλαισίου διάθεσης ζώων που εμπίπτουν στην κινητή περιουσία του Δήμου, στόχο έχει 

την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 

συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων με γνώμονα την αρχή της οικονομικότητας και της 

αποτελεσματικότητας.  

Άρθρο 2 

Νομικό πλαίσιο 

Ο Ν. 4056/2012 άρθρο 17 

Ο Ν. 3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος 4 

Ο Ν. 3852/2010, άρθρο 72 παράγραφος θ (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)  

Ο Ν. 4673/2020, άρθρο 45 
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Άρθρο 3 

Διαδικασία σύλληψης & διατήρησης των ζώων  

1. Ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών 

ζώων (υποβολή αίτησης από πολίτη, έγγραφο άλλης υπηρεσίας κ.λ.π.) . 

2. Διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια υπηρεσία.  

3. Κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης για το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η «παγίδα» , 

για την σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  

(Α) Τοποθέτηση «παγίδας» από τις Υπηρεσίες του Δήμου και/ή  

(Β) κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από ιδιώτη. 

4. Σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

5. Απομάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και μεταφορά στον χώρο φύλαξης. 

6. (Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήμανσης:  
1. Επικοινωνία με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για 

ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ζώων . 

2. Επιβολή του οριζόμενου από το νόμο προστίμου στον ιδιοκτήτη τους με απόφαση της 

τριμελούς Επιτροπής.  

3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυμεί την επιστροφή τους υποβάλλει σχετική 

αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιμο και του επιστρέφονται τα ζώα. 

4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί τη επιστροφή τους εντός δέκα (10) 

ημερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική 

του εκμετάλλευση, ύστερα από σχετική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής. 

(Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήμανσης: 
1) Διατήρηση των ζώων για δέκα (10) ημέρες.  

2) Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη τους για επιστροφή τους, αυτά 

επέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του 

εκμετάλλευση, ύστερα από σχετική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής. 

3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για την επιστροφή τους, ακολουθείται 

η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (επιβολή προστίμου, πληρωμή και επιστροφή ζώων).   

 

Άρθρο 4  

Σφαγή και πάγια διάθεση παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του 

Δήμου Σάμης  
Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η άμεση σφαγή των 

παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης ύστερα από την: 

 Κατ΄ ελάχιστο διατήρησή τους για το οριζόμενο, από το Ν. 4056/12  άρθρο 17, διάστημα  

των δέκα (10) ημερών και  

 Λήψη σχετικής Απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 

Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων του Δήμου Σάμης. 

Καθορίζεται πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων που προκύπτουν 

από την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης στα 

ιδρύματα με φιλανθρωπική στόχευση.  

Κατά προτεραιότητα το 100% στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πυλάρου 

του Δήμου Σάμης.  

Σε περίπτωση μη δυνατότητας διαχείρισης της όλης ποσότητας των σφαγίων από το Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πυλάρου του Δήμου Σάμης, τα υπόλοιπα σφάγια θα 

διανέμονται σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα των Δήμων Αργοστολίου και Ληξουρίου και σε 

αναλογία: 

1) Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου ποσοστό 30% της υπόλοιπης προς διάθεσης ποσότητας. 

2) Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου ποσοστό 30% της υπόλοιπης  προς διάθεσης ποσότητας. 

3) Φιλανθρωπικά ιδρύματα Ληξουρίου ποσοστό 20% της υπόλοιπης προς διάθεσης ποσότητας. 

4) Ορφανοτροφείο Κεφαλονιάς «Ο ΣΩΤΗΡ» ποσοστό 20% της υπόλοιπης προς διάθεσης 

ποσότητας. 
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Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρακτικού 

παραλαβής των προϊόντων από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισμό. 

Τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και της πάγιας 

διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης 

αποστέλλονται ετησίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ελέγχονται ως προς την τήρηση 

της αναλογίας της πάγιας δωρεάν  διάθεσή τους. 

Άρθρο 5  

Ισχύς  
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και 

δημοσιοποίησής του. Ο κανονισμός τροποποιείται ή συμπληρώνεται μόνον με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σε ενδεχόμενη μεταβολή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Κανονισμός θα 

προσαρμόζεται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση κατισχύει η 

ισχύουσα νομοθεσία.    

   

 

Ακολουθεί συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και η Οικονομική Επιτροπή 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
εγκρίνει τον Κανονισμό διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & παγίας δωρεάν διάθεσης 

παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Σάμης   

και ορίζει να διαβιβασθεί για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 87/2020. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στυλιανό Σπαθή ο 

οποίος κατά την τοποθέτησή του ανέφερε, εκτός των άλλων, ότι πέρυσι λόγο του ότι ο Δήμος ήταν 

νεοσύστατος υπήρξε ανοχή από μέρους τους για το θέμα με τα ανεπιτήρητα ζώα. Αυτή τη στιγμή   

τα ανεπιτήρητα ζώα είναι από τα Κομιτάτα έως την Ευρετή. Αυτό που γίνεται στην Έρισο είναι 

λαίλαπα και ο Δήμος είναι αδιάφορος, αδρανεί.  Έχοντας εις γνώση σας το περσινό παράδειγμα 

έπρεπε να έχει αποσταλεί μια ευγενική επιστολή σε όλους τους κτηνοτρόφους, στοιχεία μπορούμε 

να βρούμε από τον ΕΑΣ, με την οποία να τους ενημερώνουμε για τις υποχρεώσεις τους. Δεν μπορεί 

να είναι κοπάδια μέσα στους δρόμους σε τουριστικά μέρη. Στα ζώα αυτά δεν υπάρχει ούτε ένα 

ενώτιο, για να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί το ζώο, ιδιαίτερα σε περίπτωση ατυχήματος με μηχανή. 

Άλλοι Δήμοι, όπως της Πάργας, που έχουν έλλειψη προσωπικού έχουν αναθέσει την περισυλλογή 

σε ιδιώτες. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην περισυλλογή με όποιο τρόπο και η διάθεση θα δούμε 

πως θα γίνει. Είναι  κύριο πρόβλημα της Ερίσου, δεν μπορεί τα ζώα να πίνουν νερό από τις πισίνες, 

που ο άλλος έχει κάνει επένδυση. Αλλά και γενικά οι κάτοικοι δεν μπορεί μέσα στην αυλή τους να 

μην έχουν μια γλάστρα. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό, είναι πολύ αργά τα 

αντανακλαστικά του Δήμου. Εμείς τον κανονισμό θα τον ψηφίσουμε αλλά περιμένουμε και άμεσα 

αποτελέσματα.  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο 

Αθανασάτο ο οποίος κατά την τοποθέτησή του ανέφερε, εκτός των άλλων, ότι υπάρχει ένα 

σημαντικό ζήτημα. Η κυβέρνηση δίνει αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να εξετάσει αν έχουν την 

δυνατότητα να ανταπεξέλθουν. Υπεκφεύγουν των ευθυνών τους και τα φορτώνουν όλα στους 

Δήμους. Ο Δήμος θα έπρεπε να έχει αντιδράσει μέσω των δευτεροβάθμιων οργάνων του (ΚΕΔΕ) 

σε αυτό. Όσο για τα σφάγια να διατίθενται στο Δήμο μας. Ίσως θα έπρεπε να οργανώσουμε ένα 

κοινωνικό παντοπωλείο.   
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παντελεήμων 

Αμούργη ο οποίος στην τοποθέτησή του ανέφερε, εκτός των άλλων, ότι εκ των ενόντων για να γίνει 

οτιδήποτε θα πρέπει να ψηφίσουμε τον Κανονισμό, που ήδη έπρεπε να έχει ψηφιστεί. Στην 

συνέχεια η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να βρει εναλλακτικές ούτως ώστε όσα ακούστηκαν σήμερα 

να μπορέσει μέσω του κανονισμού να τα αντιμετωπίσει με οποιονδήποτε τρόπο. Είμαστε θετικοί 

ως προς αυτό και το ψηφίζουμε. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγή Κοκκόλη ο 

οποίος στην τοποθέτησή του ανέφερε, εκτός των άλλων, ότι την κατάσταση στην Έρισο την έχει 

βιώσει ως εντεταλμένος Σύμβουλος. Θεωρεί ότι σαν ύστατη προσπάθεια να ενημερώσουμε όλους 

τους κτηνοτρόφους με γραπτή επιστολή ή έστω και τηλεφωνικά να τους δώσουμε ένα μικρό 

περιθώριο 15-20 μέρες να στήσουν παγίδες να τα πιάσουν οι ίδιοι αν νομίζουν ότι έχουν κάποια 

ζώα αδέσποτα. Εφόσον δεν τα μαζέψουν να δημευθούν. Όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία είναι 

σίγουρος ότι και οι άλλοι θα τα μαζέψουν.  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 

Κομιτάτων κ. Ιωάννη Φιοράτο  ο οποίος στην τοποθέτησή του ανέφερε, εκτός των άλλων, ότι η 

κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν μιλάμε για ζώα που ανήκουν σε κτηνοτρόφους και δεν τα μαζεύουν 

αλλά για ζώα που τον τελευταίο χρόνο είναι στην κυριολεξία αδέσποτα. Ξημερώνονται στα 

αμπέλια, στις αυλές. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τρία πλέγματα. Χρειαζόμαστε βοήθεια για 

να λύσουμε το πρόβλημα με τα αδέσποτα, που δεν πάει άλλο. 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου,  

 - τις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων  

- τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων 

- την τοποθέτηση του Προέδρου της Τ.Κ. Κομιτάτων  

 

και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την αρ. 87/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 

Κανονισμός διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & παγίας δωρεάν διάθεσης 

παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Σάμης  που έχει 

αναλυτικά ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΑΓΙΑΣ 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ 

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 Δήμου Σάμης και την δωρεάν διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας  και η θέσπιση 

σταθερού πλαισίου διάθεσης ζώων που εμπίπτουν στην κινητή περιουσία του Δήμου, στόχο έχει 

την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 

συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων με γνώμονα την αρχή της οικονομικότητας και της 

αποτελεσματικότητας.  

Άρθρο 2 

Νομικό πλαίσιο 
Ο Ν. 4056/2012 άρθρο 17 

Ο Ν. 3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος 4 
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Ο Ν. 3852/2010, άρθρο 72 παράγραφος θ (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)  

Ο Ν. 4673/2020, άρθρο 45 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία σύλληψης & διατήρησης των ζώων  

1. Ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών 

ζώων (υποβολή αίτησης από πολίτη, έγγραφο άλλης υπηρεσίας κ.λ.π.) . 

2. Διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια υπηρεσία.  

3. Κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης για το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η «παγίδα» , 

για την σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  

(Α) Τοποθέτηση «παγίδας» από τις Υπηρεσίες του Δήμου και/ή  

(Β) κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από ιδιώτη. 

4. Σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

5. Απομάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και μεταφορά στον χώρο φύλαξης. 

6. (Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήμανσης:  

5. Επικοινωνία με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για 

ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ζώων . 

6. Επιβολή του οριζόμενου από το νόμο προστίμου στον ιδιοκτήτη τους με απόφαση της 

τριμελούς Επιτροπής.  

7. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυμεί την επιστροφή τους υποβάλλει σχετική 

αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιμο και του επιστρέφονται τα ζώα. 

8. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί τη επιστροφή τους εντός δέκα (10) 

ημερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική 

του εκμετάλλευση, ύστερα από σχετική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής. 

(Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήμανσης: 

4) Διατήρηση των ζώων για δέκα (10) ημέρες.  

5) Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη τους για επιστροφή τους, αυτά 

επέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του 

εκμετάλλευση, ύστερα από σχετική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής. 

6) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για την επιστροφή τους, ακολουθείται 

η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (επιβολή προστίμου, πληρωμή και επιστροφή ζώων).   

 

Άρθρο 4  

Σφαγή και πάγια διάθεση παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του 

Δήμου Σάμης  

Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η άμεση σφαγή των 

παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης ύστερα από την: 

 Κατ΄ ελάχιστο διατήρησή τους για το οριζόμενο, από το Ν. 4056/12  άρθρο 17, διάστημα  

των δέκα (10) ημερών και  

 Λήψη σχετικής Απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 

Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων του Δήμου Σάμης. 

Καθορίζεται πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων που προκύπτουν 

από την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης στα 

ιδρύματα με φιλανθρωπική στόχευση.  

Κατά προτεραιότητα το 100% στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πυλάρου 

του Δήμου Σάμης.  

Σε περίπτωση μη δυνατότητας διαχείρισης της όλης ποσότητας των σφαγίων από το Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πυλάρου του Δήμου Σάμης, τα υπόλοιπα σφάγια θα 

διανέμονται σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα των Δήμων Αργοστολίου και Ληξουρίου και σε 

αναλογία: 

1) Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου ποσοστό 30% της υπόλοιπης προς διάθεσης ποσότητας. 

2) Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου ποσοστό 30% της υπόλοιπης  προς διάθεσης ποσότητας. 
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3) Φιλανθρωπικά ιδρύματα Ληξουρίου ποσοστό 20% της υπόλοιπης προς διάθεσης ποσότητας. 

4) Ορφανοτροφείο Κεφαλονιάς «Ο ΣΩΤΗΡ» ποσοστό 20% της υπόλοιπης προς διάθεσης 

ποσότητας. 

Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρακτικού 

παραλαβής των προϊόντων από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισμό. 

Τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και της πάγιας 

διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευσης του Δήμου Σάμης 

αποστέλλονται ετησίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ελέγχονται ως προς την τήρηση 

της αναλογίας της πάγιας δωρεάν  διάθεσή τους. 

Άρθρο 5  

Ισχύς  

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και 

δημοσιοποίησής του. Ο κανονισμός τροποποιείται ή συμπληρώνεται μόνον με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σε ενδεχόμενη μεταβολή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Κανονισμός θα 

προσαρμόζεται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση κατισχύει η 

ισχύουσα νομοθεσία.   

 

Αυτή  η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2020 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

           Η Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη 

      Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                  

 

                                                               ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ   
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