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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
(Αριθ. Απόφασης 20/2020) 

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς  

 
Η Δήμαρχος Σίφνου, 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθ. 9 του Ν. 4039/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 15/02-02-2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθ. 46 του Ν. 

4235/14 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 32/11-02-2014), 
2. Το γεγονός ότι στο νησί μας δε δραστηριοποιούνται ως σήμερα ούτε φιλοζωικά σωματεία, ούτε εκπαιδευτής σκύλων,  
3. Την υπ’ αριθ. 30/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Δ.Σ. στην πενταμελή επιτροπή 

παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Α.Δ.Α.: 9ΟΓΨΩ1Τ-ΧΗΖ), 
4. Το με αριθ. πρωτ. 120/33856/16-03-2020 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου (αριθ. πρωτ. Δήμου 1324/14-04-2020), στο οποίο αναφέρεται ότι ο ορισμός κτηνιάτρου της υπηρεσίας 
στην ειδική επιστημονική επιτροπή της περ. β της παρ. 12 του άρθ. 9 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, θα γίνεται εφόσον 
χρειαστεί, κατόπιν αιτήματος και συνεννόησης κάθε φορά με την υπηρεσία, 

5. Το άρθ. 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07-06-2010), 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στην 
περιοχή του Δήμου Σίφνου, αποτελούμενη από:  
1. την κα Χρυσούλα Ποδότα, Δημοτική Σύμβουλο Σίφνου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,  
2. την κα Φραγκίσκα Θεολόγου - Βλαχουτσάκου, Δημοτική Σύμβουλο Σίφνου,  
3. τον κ. Γεώργιο Μαραγκό, ιδιώτη κτηνίατρο, που δραστηριοποιείται στο νησί της Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Αθηνά 

Καρποζήλου, ιδιώτη κτηνίατρο, που επίσης δραστηριοποιείται στο νησί της Σίφνου, 
4. την κα Χρυσοβαλάντω Μυτιληναίου, δημότισσα Σίφνου, με ειδικότητα βοηθού κτηνιάτρου, με αναπληρώτρια την κα 

Ευγενία Βαλέντζα, δημότισσα Σίφνου, 
5. την κα Καλλιόπη Γ. Ατσόνιου, δημότισσα Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Βαρβάρα Φιλιππίδου - Τόλια, δημότισσα 

Σίφνου.   
 

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄ του άρθ. 
1 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων.  
Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της 
πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση θα λαμβάνει η ειδική επιστημονική 
επιτροπή της περ. β της παρ. 12 του άρθ. 9 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, που θα συγκροτείται από τη Δήμαρχο Σίφνου, 
κατά περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
 Οριζόμενοι 
 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  
Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων  

ΑΔΑ: 6ΨΓΟΩ1Τ-ΠΧΜ
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