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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Από το πρακτικό της 
17ης/2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη 

 
Στο Πανόραμα σήμερα 14 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ    συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα που 
βρίσκεται  στο Πανόραμα (οδός Αποστόλου Σαμανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του  δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Γεράνη,  με αριθ. Πρωτ. 19698/10-06-21 που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό 
στους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα: 
 
ΘΕΜΑ   13ο  της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας πάρκου σκύλων». 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος  του Δ.Σ.  διαπίστωσε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα   32 δηλ.:  
 

Παρόντες                   Απόντες 

 
1. Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Γιαννούδη Ελένη 
3. Καρτάλης Ιωάννης 
4. Σαουρίδου Σοφία  
5. Τσογκαρλίδης Παρασκευάς 
6. Μπαμπαράτσας Γεώργιος 
7. Μπουλομύτης Νικόλαος 
8. Ταρασίδης Γεώργιος 
9. Ζελίδου Παναγιώτα  
10. Παναγιωτίδης  Νικόλαος 
11. Κωνσταντινίδου Ανατολή  
12. Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 
13. Κισκίνης Αστέριος 
14. Λυπηρίδου Δέσποινα  
15. Χατζηαντωνίου Νικόλαος 
16. Κάλτσιος Σοφοκλής  
17. Κανέλλου-Πραματευτάκη Βασιλική 
18. Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη 
19. Μπουτσιβάρης Χρήστος  
20. Λιόλιου Παρασκευή  
21. Παρισόπουλος Γεώργιος 
22. Γιαγτζής Κωνσταντίνος  
23. Τσιούγκος Βασίλειος  
24. Ρουσάκη Ελένη  
25. Γκουραμάνη Μαρία 
26. Βουλγαρίδου Γεωργία , Γραμματέας Δ.Σ. 
27. Καρπούζης Κωνσταντίνος 

 
1. Ντίτσιος Ιωάννης 
2. Κεδίκογλου Γεώργιος 
3. Ζώτου Νίκη 
4. Τιτόπουλος  Ηρακλής 
5. Μαρκούδης Δημήτριος 
6. Λυρούδη Αικατερίνη  
7. Γουγούσης Σπυρίδων 
8. Αγγελινούδης Βάϊος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
9. Βαμβακάς Κωνσταντίνος  
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28. Τερζής Πασχάλης  
29. Αγαθοκλέους Άρτεμις 
30. Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας 
31. Σαριδάκης Ιωάννης 
32. Μόττας Νικόλαος  

 
 

 Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/18 , προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο 
Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.  
 Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) καθώς και με τα 
διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 
40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το 
συμβούλιο συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  .  
 Στη συνεδρίαση νομίμως σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10  όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από την παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/18, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χορτιάτη Γιαννούδης 
Χρήστος. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Ζαχαρίδου Αναστασία  για την τήρηση των πρακτικών. 
 Για τα αναφερόμενα ακολούθησε συζήτηση  και λήφθηκε  απόφαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 Πλην των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης, για το κατεπείγον των οποίων αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία  να συζητηθούν  το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Απέχουν από την συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων οι ΔΣ Ρουσάκη Ελένη, 
Γκουραμάνη Μάρία, Βουλγαρίδου Γεωργία, Καρπούζης Κωνσταντίνος, Αγαθοκλέους Άρτεμις, 
Τερζής Πασχάλης, Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας, Μόττας Νικόλαος και Σαριδάκης Ιωάννης. 

 
Εισηγούμενος ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ιωάννης Καρτάλης  το 13ο   θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω: 

 

Έχοντας  υπόψη:  

1. Το Ν. 807/71 «για ελεύθερους χώρους» 
2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 246/Α). «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» 

3. Τα άρθρα 76 , 79 & 82 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

5. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις.» 

 

ΑΔΑ: Ρ6Κ3Ω1Ο-ΠΣ7



Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006), οι 
δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους, εκδίδοντας 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.  

Με τις αποφάσεις αυτές, θέτουν κανόνες, μεταξύ άλλων «Σε κοινόχρηστους και 
ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της  εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για 
τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής  των πόλεων και των οικισμών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των  παραδοσιακών, 
ιστορικών και τουριστικών περιοχών…….»  

Το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 
το με την παρ. 1 περιπτ. Β.v του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος 
Α'). 

Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 79 του Κώδικα 
(Ν.3463/2006), για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις  και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και 
επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών  της περιφέρειας του Δήμου, με τους 
οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν  ειδικές μελέτες που έχουν 
εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων. 

  

Τέλος, η Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, που συγκροτείται σε κάθε Δήμο 
σύμφωνα με τις διατάξεις της του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος 
Α'), δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. 
(Με τη λέξη «δύναται», συνάγεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό).   

 Μία τέτοια περίπτωση κανονιστικής απόφασης, αποτελεί και ο κανονισμός 
λειτουργίας πάρκου σκύλων. 

 

Ως εκ τούτων σας διαβιβάζουμε και σας θέτουμε υπόψη,  σχέδιο του κανονισμού 
λειτουργίας του πάρκου σκύλων για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης και την 
ευρυθμη λειτουργία του. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την  υπ’ αριθμ…14/2021…..της  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να λάβει η απόφαση αυτή την απαιτούμενη 
δημιοσιοποίηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
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ΣΧΕΔΙΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΥΛΩΝ 
Ο παρών κανονισμός συντάσσεται για την καλύτερη λειτουργία του πάρκου και την 
αρμονική συνύπαρξη των τετράποδων και των συνοδών τους.  
Το πάρκο μας δίνει αγάπη στους τετράποδους φίλους μας και χαρά σε όλους μας. 
 

 Το πάρκο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τη δύση του ηλίου.   
 Τα όργανα είναι μόνο για σκύλους που συνοδεύονται. Απαγορεύεται η χρήση των 

οργάνων από παιδιά ή συνοδούς. 
 Απαγορεύεται η διευκόλυνση της εισόδου στο πάρκο ασυνόδευτων (αδέσποτων) 

σκύλων, για τους οποίους ουδείς φέρει ευθύνη.   
 Όριο δύο σκύλων ανά συνοδό, σε κάθε επίσκεψη. 
 Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο τραυματισμό ή ζημιά. Την ευθύνη 

φέρουν αποκλειστικά οι συνοδοί του ζώου που προκάλεσε τη ζημιά ή τον 
τραυματισμό.  

 Διατηρούμε το πάρκο καθαρό και σε καλή κατάσταση για να το απολαμβάνουμε μαζί 
με τους τετράποδους φίλους μας. 

 Εντός του πάρκου τα σκυλιά μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς λουρί με επιτήρηση και 
ευθύνη των συνοδών τους. 

 Όλα τα σκυλιά επισκέπτες πρέπει να είναι εμβολιασμένα, υγιή και σημασμένα με 
ειδικό τσιπάκι σύμφωνα με το Νόμο  4039/2012 και τις τροποποιήσεις του. Το 
βιβλιάριο υγείας του ζώου παρουσιάζεται σε κάθε ζήτηση. 

 
Οι συνοδοί σκύλων : 

 Ως συνοδοί ζώων επιτρέπονται μόνο ενήλικες ή σε κάθε περίπτωση άνω των 16 ετών.  
 Χρησιμοποιούν το χώρο με δική τους ευθύνη. 
 Περισυλλέγουν άμεσα τα περιττώματα του σκύλου τους με τα ειδικά σακκουλάκια.  
 Έχουν τα σκυλιά τους δεμένα κατά την είσοδο και πριν την έξοδο από το πάρκο. 
 Είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά  του σκύλου τους. Βρίσκονται καθ όλη τη 

διάρκεια παραμονής του ζώου στο πάρκο, μαζί του και το επιτηρούν.  
 Φροντίζουν να μην είναι τα ζώα ενοχλητικά (ιδιαίτερα στις ώρες κοινής ησυχίας, 

λόγω γειτνίασης με κατοικίες). 
 Απομακρύνουν το σκύλο τους αν φέρεται επιθετικά, παίζει ή γαυγίζει έντονα. 
 Σε περίπτωση έντονης παρεξήγησης ή ατυχήματος, ανταλλάσσουν στοιχεία 

επικοινωνίας και αποχωρούν με το ζώο τους από το πάρκο. 
 Κλείνουν πάντα την πόρτα εισόδου-έξόδου.  

 
Στο χώρο απαγορεύεται : 

 Η είσοδος σε σκυλιά με επιθετική συμπεριφορά. 
 Η είσοδος σε άρρωστα σκυλιά. 
 Η είσοδος σε σκυλιά που βρίσκονται σε οίστρο (περίοδο ζευγαρώματος) 
 Η είσοδος σε κουτάβια κάτω των 4 μηνών 
 Τα γυάλινα αντικείμενα 
 Η κατανάλωση τροφίμων και το τάισμα των ζώων. 
 Η όχληση των άλλων ζώων 
 Η παρουσία παιδιών χωρίς συνοδό ή παιδιών που τρέχουν ή φωνάζουν.   
 Το κάπνισμα 

 
Οι παραβάτες των κανόνων λειτουργίας θα αποβάλλονται από το χώρο του πάρκου και θα 
επιβάλλονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το νόμο πρόστιμα και ποινές. 
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Παρακαλούμε	το	δημοτικό	συμβούλιο	να	αποφασίσει	σχετικά.             
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την σχετική με το θέμα εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία εξ ολοκλήρου 
περιλαμβάνεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης. 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα στην εισήγηση αναφέρονται 
αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο  

1. εγκρίνει την  υπ’ αριθμ…14/2021 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση 
κανονισμού λειτουργίας πάρκου σκύλων». 
Σχέδιο του κανονισμού επισυνάπτεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσης απόφασης και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της . 

2. εγκρίνει να λάβει η απόφαση αυτή την απαιτούμενη δημιοσιοποίηση σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 

 
Η απόφαση πήρε α.α.                         173/14-06-21. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
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