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ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 27ης Ιανουαρίου 2021 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε συνεδρίαση «δια 
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»  σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 
του ΥΠ.ΕΣ.  και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων 
σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» 
(σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 
2115/22-01-2021, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκλη-
ση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με όπως διατά-
ξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν  
έξι (6) μέλη: 
 

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2. Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

3. Κορρές Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

4. Δήμος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

5. Μπούρα Χριστίνα Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

6. Οικονόμου Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρω-
τονοτάριος Εμμανουήλ, Κάζαγλη Αναστασία και Ελευθερίου Εμμανουήλ. 
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

 

ΘΕΜΑ: 2ο της Ημερήσιας Διάταξης  

Επείγουσα δράση για την τοποθέτηση μικρών σπιτιών για τις αδέσποτες γάτες. 
  

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 3/2021 
 
Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 29115/23-12-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων), 
το οποίο έχει ως εξής: 

 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων και της οικονομικής αδυναμίας που προκλήθηκε στην 
κοινωνία από τις συνέπειες της Πανδημίας Covid-19, ο Δήμος  από το Μάρτιο 2020 κλήθηκε 
να αναλάβει εκτάκτως δεσποζόμενα ή/και εγκαταλελειμμένα ζώα (σκύλους – γάτες).  

Στο αστικό περιβάλλον, όπως ο Δήμος Γαλατσίου, διαβιώνει ένας μεγάλος αριθμός 
ζώων συντροφιάς, τα οποία είτε είναι δεσποζόμενα (έχουν κηδεμόνα), είτε αδέσποτα, σε 
αυλές και γειτονιές. Τα τελευταία χρόνια της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης, έχει 
παρατηρηθεί μια αυξανόμενη τάση εγκατάλειψης ζώων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται  
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απαραίτητο ,να δημιουργηθούν μικρά σπιτάκια όπου θα βρίσκουν καταφύγιο οι αδέσποτες 
γάτες. 

Ο Δήμος ως Αρμόδιος Φορέας σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 1 περί Διαχείρισης Αδέ-
σποτων Ζώων (Ν.4039/2012), και ως υπεύθυνος για την εξασφάλισης της αρμονικής 
συμβίωσης ζώων και ανθρώπων, κυρίως καλούμενος συχνά ως εκ του νόμου ως υπόχρεος 
για τη πρόληψη προβλημάτων, που ανακύπτουν από τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων 
οφείλει να μεριμνά για την προαγωγή της φιλοζωίας και την προώθηση των ζώων σε 
υιοθεσία.  

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, από το Μάρτιο 2020 και μετά, με την κρίση της παν-
δημίας Covid-19, υπήρξε ελάχιστο ενδιαφέρον για υιοθεσία/φιλοξενία των αδέσποτων ζώων 
ενώ υπήρξαν νέες περιπτώσεις εγκατάλειψης ζώων. Επίσης έχει παρατηρηθεί  ότι για την 
προσωρινή διαμονή και σίτιση τους, έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του πρασιάς των 
πλατειών από φιλόζωους δημότες  αυτοσχέδια πρόχειρα χαρτόκουτα και πλαστικά δοχεία 
που χρησιμεύουν για κατάλυμα και σίτιση των αδέσποτων γατών. Καθώς οι Δήμοι είναι 
υπεύθυνοι για την ευζωία των αδέσποτων ζώων, και για λόγους αισθητικής και ομοιομορφί-
ας των χώρων αυτών, προτείνεται η δημιουργία κατασκευών από ξύλο, σε συνεργασία με 
φιλόζωους της περιοχής και η τοποθέτησή τους ενδεικτικά σε σημεία, όπου υπάρχουν 
μεγάλες γατοαποικίες.  

Με αυτόν το τρόπο, θα υπάρχει καλύτερη αισθητική των χώρων ταυτόχρονα με την 
προστασία των ζώων, και την καλύτερη τήρηση της υγιεινής. Οι ξύλινες κατασκευές 
(σπιτάκια) θα επιβλέπονται καθημερινά από ομάδες εθελοντών φιλόζωων, οι οποίοι θα 
αναλάβουν την καθαριότητα και συντήρησή τους σε καθημερινή βάση. Τα σημεία 
τοποθέτησης των σπιτιών θα αποφασίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζωών. 
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, παρακαλούμε να εγκρίνετε την τοποθέτηση μικρών ξύλινων 
κατασκευών (σπιτάκια) σε πρασιές πλατειών για την ευζωία και προστασία των αδέσποτων 
γατών του Δήμου μας.  
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα παραπάνω. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

Την έγκριση τοποθέτησης μικρών ξύλινων κατασκευών (σπιτάκια) σε πρασιές πλατειών για 
την ευζωία και προστασία των αδέσποτων γατών του Δήμου μας. 
................................................... 

                      
           Ακριβές Απόσπασμα                   

         Γαλάτσι, 28-01-2021                                                                      
                                                                                                  Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 
 
                                                                                                   Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                            (Δήμαρχος) 

 


