
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-10-2020  15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 
αρ.95), σήμερα την 14ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, 
παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 14088/9-10-2020  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 
των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων 

Ζώων Συντροφιάς, μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και της Φιλοζωικής Ένωσης Αδέσποτων 
Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Ζω.Φι.Ψυ.).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 
παρόντες ήταν είκοσι ένας (21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ 
Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Δελακουρίδης Ιωάννης και Καβαλάρης Ιωάννης.
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη) Χαροκόπος Παντελής  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Γκιζελή Αλίκη Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                  Ζαφρακοπούλου Σοφία
Ζερβός Νικόλαος  Δελακουρίδης Ιωάννης
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Καβαλάρης Ιωάννης
Παπαχρόνης Γεώργιος    
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα   
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής
Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 
Χανακούλας Αθανάσιος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Τρέζου Μαρία-Ελένη

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

            Αριθμ. Απόφ.: 158/14-10-2020

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr



Κανελλάκης Νικόλαος 
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Δελακουρίδης 
Ιωάννης και Καβαλάρης Ιωάννης προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού 
κ.κ.  Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 
Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 
κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, 
Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουραντ 
Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δημουλά 
Ελισσάβετ-Ελένη, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και  Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ως υπόχρεος για την Περισυλλογή & Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 4039/2012, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 6 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11.2.2014) και η Ζω.Φι.Ψυ., ως ΑΜΚΕ, 
αποτελούμενη αμιγώς από εθελοντές (Αρ. Πρωτ. Αθηνών 10431/2011), με δεδομένο το ευρύ πεδίο θεμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, δηλώνουν 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να συντονίσουν τη δράση τους με την 
υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Το Πρωτόκολλο αφορά σε θέματα όπου διαπιστώνεται η ανάγκη συνεργειών ως προς την περισυλλογή, 
διαχείριση, υιοθεσία ή επανένταξη των ζώων αλλά και την ενημέρωση και την καλλιέργεια της συνείδησης του 
υπεύθυνου ιδιοκτήτη, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων.

Κοινή θέση των συμβαλλόμενων είναι η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας ικανού να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, όπως αυτές διαμορφώνονται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

To Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, 
μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και της Φιλοζωικής Ένωσης Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 
(Ζω.Φι.Ψυ.) έχει ως ακολούθως:



ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

και της Φιλοζωικής Ένωσης Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Ζω.Φι.Ψυ.)

Στο Ψυχικό, σήμερα         , υπογράφηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού, εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Γαλάνη, και της 
Φιλοζωικής Ένωσης Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (Ζω.Φι.Ψυ.), εφεξής Ζω.Φι.Ψυ., 
εκπροσωπούμενης από την Διαχειρίστρια Μαρίνα Καραγεώργου. Το παρόν πρωτόκολλο 
τίθεται σε ισχύ από σήμερα και για 2 χρόνια.

Άρθρο 1° 

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ως υπόχρεος για την Περισυλλογή & Διαχείριση Αδέσποτων 
Ζώων Συντροφιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4039/2012, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 6 του ν. 4235/2014 ΦΕΚ Α 32/11.2.2014 και 
η Ζω.Φι.Ψυ., ως ΑΜΚΕ αποτελούμενη αμιγώς από εθελοντές (Αρ. Πρτ. Αθηνών 10431/2011), με 
δεδομένο το ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, δηλώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους και να συντονίσουν τη δράση τους με την υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο αφορά σε θέματα όπου διαπιστώνεται η ανάγκη συνεργειών ως προς 
την περισυλλογή, διαχείριση, υιοθεσία ή επανένταξη των ζώων αλλά και την ενημέρωση και την 
καλλιέργεια της συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης ζώων.

 

Άρθρο 2°

Κοινή θέση των συμβαλλόμενων είναι η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας ικανού να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, όπως αυτές 
διαμορφώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προς αυτήν την κατεύθυνση οι 
συμβαλλόμενοι συναποδέχονται και συμφωνούν στα παρακάτω:

1.  Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού επιτρέπει στη Ζω.Φι.Ψυ., σύμφωνα με τις 
δυνατότητές της, να περισυλλέγει και να προσκομίζει τα αδέσποτα σε κατάλληλους χώρους 
φροντίδας/φιλοξενίας στο πλαίσιο των συμβάσεων του Δήμου.

2.   Η Ζω.Φι.Ψυ., σύμφωνα με τις δυνατότητές, θα συνεργάζεται με τους συμβαλλόμενους με 
το Δήμο φορείς βάσει της εκάστοτε σύμβασης οι οποίοι θα αναλαμβάνουν:

- την κτηνιατρική εξέταση των ζώων και τις απαραίτητες κτηνιατρικές πράξεις (στείρωση, 



εμβολιασμό, χειρουργικές επεμβάσεις, αποθεραπεία, κτλ),

- την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων και την υποχρεωτική καταγραφή τους στη Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Βάση στο όνομα του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού,

-  τη μετεγχειρητική νοσηλεία και θεραπεία, εφόσον κρίνεται αναγκαία για την υγεία των ζώων, 
στα κτηνιατρεία ή σε άλλο ειδικά και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο,

3. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού παραχωρεί το δικαίωμα στην Ζω.Φι.Ψυ. να φιλοξενεί 
προσωρινά αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε σπίτια εθελοντών μέχρι να υιοθετηθούν.

4. Η Ζω.Φι.Ψυ. θα διατηρεί βιβλιάρια εμβολιασμού για τα φιλοξενούμενα ζώα, σε 
περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν, τα οποία θα παραδίδονται σε αυτήν από τους 
κτηνιάτρους, έτσι ώστε να προγραμματίζει τους επαναληπτικούς εμβολιασμούς και τα 
οποία θα είναι στη διάθεση του Δήμου. 
Σε περίπτωση υιοθεσίας στο εξωτερικό μπορεί να αναλάβει την έκδοση διαβατηρίου 
καθώς και του εντύπου traces.

5. Η Ζω.Φι.Ψυ. συνεργάζεται με τον Δήμο σύμφωνα με τις δυνατότητές της, για τη προώθηση 
προς υιοθεσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ζώων που έχουν 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Αναλαμβάνει να κάνει έλεγχο των υποψήφιων οικογενειών, να 
παραδίδει τα ζώα στους νέους ιδιοκτήτες και να υπογράφει συμβόλαιο υιοθεσίας μαζί τους. 

6. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού παραχωρεί το δικαίωμα στην Ζω.Φι.Ψυ. να διοργανώνει 
εκδηλώσεις σε δημοτικούς χώρους κατόπιν συνεννόησης.

7. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού παραχωρεί χώρο στο Οικολογικό Πάρκο του Νέου 
Ψυχικού στη Ζω.Φι.Ψυ. για συναντήσεις των μελών της Ζω.Φι.Ψυ. και δράσεις 
ευαισθητοποίησης.

Άρθρο 3°

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση του παρόντος 
πρωτοκόλλου συνεργασίας, ορίζονται δύο εκπρόσωποι, ένας από κάθε συμβαλλόμενο, οι 
οποίοι θα αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ των δύο μερών. Από το Δήμο Φιλοθέης – 
Ψυχικού ορίζεται         και από την Ζω.Φι.Ψυ. η Διαχειρίστρια Μαρίνα Καραγεώργου.

Ψυχικό, 

Οι Συμβαλλόμενοι



Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 4039/2012, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις 
του άρθρου 46 παρ. 6 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11.2.2014),

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς, μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και της Φιλοζωικής Ένωσης Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού (Ζω.Φι.Ψυ.) ως αναφέρεται στην εισήγηση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα στο 
αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.

Το Πρωτόκολλο αφορά σε θέματα όπου διαπιστώνεται η ανάγκη συνεργειών ως προς την περισυλλογή, 
διαχείριση, υιοθεσία ή επανένταξη των ζώων αλλά και την ενημέρωση και την καλλιέργεια της συνείδησης του 
υπεύθυνου ιδιοκτήτη, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
Από το πρακτικό της  15ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
14-10-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 22-10-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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