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Αριθµός Απόφασης: 195   
Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29η  Νοεµβρίου  2017 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο υπό την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και µετά από την 
15η/2017 πρόσκληση, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 
24/11/2017  (αρ. 67 του Ν. 3852/2010) 
Μη παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 22 ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι και ειδικότερα: 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            
1 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 12 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
2 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 13 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
3 ΑΝΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 14 ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 15 ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 16 ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
6 ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7 ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
8 ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) 19 ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ 
9 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
10 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
11 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
2.  ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
3.  ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 
4.  ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5.  ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Κατά την έναρξη του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κ. Καρανάσιου. 
Κατά την έναρξη του 15ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε o ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Γεωργιαννάκης 
Κατά την έναρξη του 16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησαν oι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Γιάγκας, Σωτηρόπουλος, Σιαραµπή 
Tο   ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 28ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
µε παρόντες 17 ∆ηµοτικούς   Συµβούλους   επί συνόλου 27 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισµού λειτουργίας πάρκου 
σκύλων σε χώρο του Πάρκου Μητέρας 

ΑΔΑ: 7ΓΖ5Ω6Θ-Ο6Τ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σας θέτω υπόψη την  υπ’ αριθµ. 43/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

η οποία έχει ως εξής: 
«Σας θέτω υπόψη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας την οποία υπογράφει ο ∆ιευθυντής της κ. Αντώνης Ζυµατούρας 
και η οποία έχει ως εξής: 
ΠΡΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΘΕΜΑ: « Έγκριση κανονισµού λειτουργίας πάρκου σκύλων σε χώρο του 
Πάρκου Μητέρα » 
     Παρακαλούµε να ενταχθεί στην Η.∆. της επιτροπής σας για έγκριση το παραπάνω 
θέµα. 
Για τη διασφάλιση της ορθής  χρήσης του πάρκου σκύλων καθώς και την εύρυθµη 
λειτουργία του υποβάλλεται  για έγκριση  ο κανονισµός λειτουργίας  του, ο οποίος 
επισυνάπτεται παρακάτω. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΥΛΩΝ 
    Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση κανόνων για  τη διαχείριση του 
πάρκου σκύλων που θα λειτουργεί σε χώρο του Πάρκου Μητέρα,  το οποίο δύναται να 
χρησιµοποιούν οι πολίτες µαζί µε τα  ζώα  συντροφιάς  τους. 
 
Οι συνοδοί σκύλων: 

� Οφείλουν να χρησιµοποιούν το χώρο µε δική τους ευθύνη. 
� Οφείλουν να είναι υπεύθυνοι για  τη συµπεριφορά του σκύλου τους και να 

έχουν τη δυνατότητα  ελέγχου του. 
� Οφείλουν να καθαρίζουν τα περιττώµατα  του σκύλου τους άµεσα. 
� Οφείλουν να βρίσκονται καθ΄ όλη τη διάρκεια  της παραµονής τους στο χώρο 

και να επιτηρούν το σκύλο τους. 
� Πρέπει να είναι άνω των 15 ετών διαφορετικά πρέπει να συνοδεύονται από 

ενήλικα 
� Οφείλουν να έχουν τα σκυλιά  τους δεµένα κατά την είσοδο και πριν την έξοδο 

από το πάρκο. 
� Είναι υπεύθυνοι για τη σήµανση του σκύλου τους µε  ειδικό τσιπάκι ,  σύµφωνα 

µε το Νόµο. 
Στο χώρο απαγορεύεται : 

� Η είσοδος σε σκυλιά µε επιθετική συµπεριφορά 
� Η είσοδος σε άρρωστα  σκυλιά 
� Η είσοδος σε σκυλιά που είναι σε περίοδο ζευγαρώµατος 
� Η είσοδος σε κουτάβια κάτω των 4 µηνών 
� Τα γυάλινα αντικείµενα 
� Το τάισµα και η όχληση ζώων 

 
Οι παραβάτες των κανόνων θα αποβάλλονται από το χώρο του πάρκου  και θα 
επιβάλλονται τα  προβλεπόµενα  κατά  το Νόµο πρόστιµα  και ποινές. 
Στο χώρο θα τοποθετηθούν  ευδιάκριτες  επιγραφές µε τους κανόνες λειτουργίας . 
 
 Καλώ την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 Αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της την ανάγκη λήψης της 
απόφασης καθώς επίσης και τη σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας  

ΑΔΑ: 7ΓΖ5Ω6Θ-Ο6Τ
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας πάρκου σκύλων σε χώρο του πάρκου 
Μητέρας και την παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ψήφιση». 
 
Σε αυτό το σηµείο ο Αντιδήµαρχος κ. Λεωτσάκος Ανδρέας έκανε την παραπάνω 
παρέµβαση: 
«Η χρηµατοδότηση για τη λειτουργία και συντήρηση του πάρκου σκύλων θα γίνεται από 
πόρους του δήµου. Σε περίπτωση που µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 περί «υπαίθριας διαφήµισης……» καθοριστεί ο χώρος 
του πάρκου σκύλων για τοποθέτηση πλαισίων για την προβολή διαφηµίσεων, τα έσοδα 
από τις διαφηµίσεις να διατίθενται κατά προτεραιότητα για τη βιωσιµότητα του πάρκου 
καθώς και για επιχορηγήσεις δράσεων του σωµατείου του δήµου µας, όπως τις στειρώσεις 
αδέσποτων γατιών» 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄αριθµ. 43/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
την παρέµβαση του Αντιδήµάρχου κ. Λεωτσάκου και ύστερα από διαλογική συζήτηση όπως 
αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία µε δεκατέσσερις (14) θετικές ψήφους και τρεις (3) αρνητικές ψήφους 

(κ.κ. Βασιλάκος, Λεουτσάκος, Ανίσσας) 

Την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας σκύλων ως εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΥΛΩΝ 
    Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση κανόνων για  τη διαχείριση του 
πάρκου σκύλων που θα λειτουργεί σε χώρο του Πάρκου Μητέρα,  το οποίο δύναται να 
χρησιµοποιούν οι πολίτες µαζί µε τα  ζώα  συντροφιάς  τους. 
 
Οι συνοδοί σκύλων: 

� Οφείλουν να χρησιµοποιούν το χώρο µε δική τους ευθύνη. 
� Οφείλουν να είναι υπεύθυνοι για  τη συµπεριφορά του σκύλου τους και να 

έχουν τη δυνατότητα  ελέγχου του. 
� Οφείλουν να καθαρίζουν τα περιττώµατα  του σκύλου τους άµεσα. 
� Οφείλουν να βρίσκονται καθ΄ όλη τη διάρκεια  της παραµονής τους στο χώρο 

και να επιτηρούν το σκύλο τους. 
� Πρέπει να είναι άνω των 15 ετών διαφορετικά πρέπει να συνοδεύονται από 

ενήλικα 
� Οφείλουν να έχουν τα σκυλιά  τους δεµένα κατά την είσοδο και πριν την έξοδο 

από το πάρκο. 
� Είναι υπεύθυνοι για τη σήµανση του σκύλου τους µε  ειδικό τσιπάκι ,  σύµφωνα 

µε το Νόµο. 
Στο χώρο απαγορεύεται : 

� Η είσοδος σε σκυλιά µε επιθετική συµπεριφορά 
� Η είσοδος σε άρρωστα  σκυλιά 
� Η είσοδος σε σκυλιά που είναι σε περίοδο ζευγαρώµατος 
� Η είσοδος σε κουτάβια κάτω των 4 µηνών 
� Τα γυάλινα αντικείµενα 
� Το τάισµα και η όχληση ζώων 

 

ΑΔΑ: 7ΓΖ5Ω6Θ-Ο6Τ
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Οι παραβάτες των κανόνων θα αποβάλλονται από το χώρο του πάρκου  και θα 
επιβάλλονται τα  προβλεπόµενα  κατά  το Νόµο πρόστιµα  και ποινές. 
Στο χώρο θα τοποθετηθούν  ευδιάκριτες  επιγραφές µε τους κανόνες λειτουργίας . 
Το πάρκο θα έχει 24ωρη λειτουργία. 
Τα έσοδα από τις διαφηµίσεις να διατίθενται κατά προτεραιότητα για τη βιωσιµότητα του 
πάρκου καθώς και για επιχορηγήσεις δράσεων του σωµατείου του δήµου µας, όπως τις 
στειρώσεις αδέσποτων γατιών. 

 

Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Αγία Βαρβάρα 30-11-2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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