
   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 
                                                                                            6η Τακτική Συνεδρίαση      
 
                                                                                               Αριθμ. Απόφ.  155 / 2015 
                                                      

 

Της 6ης Τακτικής συνεδριάσεως που έγινε στις 12/03/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.30 μ.μ. μετά 

από την υπ’ αριθ. 559/09-03-15 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα. Υπό 

την προεδρία του προέδρου του Συνδέσμου κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη και με την παρουσία των 

μελών κ.κ. 1) Ευθυμίαδη Μιχάλη, 2) Λεωτσάκο Ανδρέα, 3) Παντελεάκη Γιάννη, 4) Σταματάτο 

Δημοσθένη, 5) Γκόγκο Γιώργο (αναπληρωματικό μέλος ΕΕ) και 6) κ. Μαυροειδάκο Γιάννη 

(αναπληρωματικό μέλος ΕΕ).  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Αντιπρόεδρος Δ. Τσατσαμπάς, ο Γενικός Γραμματέας Γ. 

Κατσαντώνης, ο τεχνικός σύμβουλος Π. Μίλησης (Σχετ.: Αριθμ. Απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής 

254/2014 (ΑΔΑ 7ΑΧΞΟΡΙΕ-ΔΟΣ)), o σύμβουλος τεχνικών έργων Ευστ. Δασκαλάκης (Σχετ.: 

Αριθμ. Απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής 254/2014 (ΑΔΑ 7ΑΧΞΟΡΙΕ-ΔΟΣ)), o σύμβουλος 

περιβάλλοντος Κ. Γεωργόπουλος (Σχετ.: Αριθμ. Απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής 254/2014 (ΑΔΑ 

7ΑΧΞΟΡΙΕ-ΔΟΣ)) η Σύμβουλος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ν. Γαλανοπούλου (Σχετ.: Αριθμ. 

Απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής 109/2015 (ΑΔΑ: 6Β4ΝΟΡΙΕ-ΔΝ7)) και ο ειδικός σύμβουλος Δ. 

Μπανούσης. 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή έχει τη νόμιμη απαρτία υπό την 

προεδρία του κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη. 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη τροποποιητικής απόφασης για έγκριση πλάνου αντιμετώπισης 

αδέσποτων σκύλων που πάσχουν από ΚΑΛΑ ΑΖΑΡ» 

Ο υπεύθυνη κτηνίατρος του κέντρου εισηγούμενη έθεσε υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα 

εξής:  

Προτεινόμενη Διαχείριση των ζώων που εισάγονται στο ΔΙΚΕΠΑΖ  και νοσούν από λεϊσμανίωση.  

Σύμφωνα  με το άρθρο 17 α για την αντιμετώπιση του νοσήματος, κάθε εισερχόμενος  στο 

ΔΙΚΕΠΑΖ σκύλος, από την ηλικία των 4,5 μηνών και άνω, ελέγχεται ορολογικά για το νόσημα 
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κατά τη διαδικασία της πρώτης περισυλλογής του. Η  εξέταση διενεργείται από συμβεβλημένο 

ιδιωτικό εργαστήριο, ενώ δείγμα από το κάθε εξεταζόμενο ζώο αποστέλλεται και στο ΙΛΟΙΠΑΝ 

εργαστήριο αναφοράς. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος συμμόρφωσης με την προαπαίτηση  του 

ελέγχου για τη λεϊσμανίωση όλων των ζώων  καθότι μόνο μέσω ιδιωτικού εργαστηρίου μπορούμε 

να λάβουμε άμεσα αποτελέσματα και να συνεχίσουμε στη διαχείριση. 

Εφόσον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό ολοκληρώνεται η διαδικασία περισυλλογής – σήμανσης –

περίθαλψης – επανένταξης. Επί ύποπτου ή θετικού αποτελέσματος τηρούνται οι από το νόμο 

προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 
 

Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε την υπεύθυνη κτηνίατρο του κέντρου  

2. Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του ΓΓ που αναφέρει ότι διαπίστωσε ότι λανθασμένα 

συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 116/2015 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ: 79Τ4ΟΡΙΕ-

ΧΨΙ), καθώς αυτή στηρίζεται σε εισήγηση που δεν εγκρίθηκε από την ΕΕ και για τον λόγο 

αυτό πρέπει να ανακληθεί,  

3. Γνωρίζοντας τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 
                                                               

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

1. Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 116/2015 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ: 79Τ4ΟΡΙΕ-ΧΨΙ) 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της υπεύθυνης κτηνίατρου του κέντρου 

3. Εξουσιοδοτεί τον Γ.Γ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ για τις περαιτέρω ενέργειες 

 

Για τα πιο πάνω συντάσσεται το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα μέλη που 

παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση αυτή. 

 
 

 
Ευθυμίαδης Μιχάλης 

Λεωτσάκος Ανδρέας 

Παντελεάκης Γιάννης 

Σταματάτος Δημοσθένης 

Γκόγκος Γιώργος 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

        
 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
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