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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ             

       

 

  Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ. 8/2021 

                                              Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ. 44/2021 

 

    Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00μ.μ  το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου   

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική 

απόφαση με αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια  αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 

Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού 2019,    

ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2052/15.04.2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου   και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της 

Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 

του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά 

(17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ 

3. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος 

4. Φραντζής Αντώνιος  – Αντιδήμαρχος 

5.  Ζαμπέλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος 

6.  Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος 

7.  Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ.  Σύμβουλος  

8.  Βασταρδή Μαργαρίτα   – Δ.  Σύμβουλος 

9. Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος 

10. Ατσόνιου Άννα – Δημοτική  Σύμβουλος 

11. Ραφελέτου  Κοντού Αικατερίνη  – Δ.  Σύμβουλος 

12. Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος  

13. Λουκής Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος 

14. Πολενάκης Θεόδωρος –Δημοτικός Σύμβουλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα): 
1. Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ 

2. Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος 
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15. Ραφελέτος Ιωάννης   – Δημοτικός Σύμβουλος 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης, 

μέσω τηλεδιάσκεψης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη 

και ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς. 

      Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ενημερωτικών εγγράφων συνδέθηκε στην 

τηλεδιάσκεψη η δημοτική  σύμβουλος  κα Ποδότα Χρυσούλα. Ο δημοτικός  σύμβουλος 

κ.Ραφελέτος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 

15ου θέματος και ο Αντιδήμαρχος κ.Ζαμπέλης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση 

της συζήτησης του 37ου θέματος.  

     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου 

κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
 

υπ’ αρ. 9/2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: Ψ0ΤΨΩ1Τ-ΠΕ3).      

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης λέγοντας αρχικά τα εξής: 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και σήμερα με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης όπως 

επιτάσσουν τα μέτρα προστασίας της δημοσιάς υγείας από τον κορωνοιό.  

Θα πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η τηλεδιάσκεψη γίνεται μέσω της υπηρεσίας 

epresence.gov.gr που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση 

συνεδριάσεων των φορέων του δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 

429/13.03.2020 ΚΥΑ αρ. φύλ. 850.  

 

    Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος,  η Δήμαρχος, 

ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργούλης Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Θεοδώρου Γεώργιος 

και η δημοτική σύμβουλος κα Βασταρδή Μαργαρίτα,   ενημέρωσαν  το Δημοτικό Συμβούλιο 

για διάφορα τρέχοντα θέματα και παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά έγγραφα και 

ανακοινώσεις. 

   (οι τοποθετήσεις είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

που τηρούνται στο Δήμο). 

 

 Κατόπιν ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

ΘΕΜΑ 13Ο : Λήψη απόφασης για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα 

ανεπιτήρητα ζώα στη Σίφνο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος 

Πολενάκης)  

 

O Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο κ.Πολενάκη Θεόδωρο ο 

οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:  
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Το θέμα με τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα στη Σίφνο γενικότερα δεν είναι ένα θέμα που μας 

απασχολεί τώρα για πρώτη φορά. Τόσο το δημοτικό συμβούλιο όσο και ο δήμος έχει ασχοληθεί 

κατά το παρελθόν με το θέμα αυτό , δίχως όμως ποτέ να κατάφερε να το εξαλείψει ή  να το 

αντιμετωπίσει σε ικανοποιητικό βαθμό . 

Το θέμα είναι κατά την άποψη μου, η μη επαγγελματική συμπεριφορά που δείχνουν συστηματικά 

οι παραγωγοί και ιδιοκτήτες των ζώων αυτών και εκεί θα πρέπει να δοθεί τώρα όλη μας η 

προσοχή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό επί της ουσίας. 

Τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτής της συμπεριφοράς από πλευράς  των ιδιοκτητών των 

ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων -θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μικρό μέρος είναι και άγριος 

ελεύθερος πληθυσμός- είναι πάρα πολλά , όπως η ταλαιπωρία των ίδιων των ζώων , οι 

καταστροφές που προκαλούν στο φυσικό περιβάλλον οι καταστροφές των  ξερολιθιών που όλοι 

γνωρίζομαι τη σημαντικότητά τους , οι καταστροφές που προκαλούν σε καλλιέργειες καθώς και 

οι καταστροφές που προκαλούνται σε απλούς δημότες και επαγγελματίες . 

Με τις διατάξεις των ν. 4056/2012 και του ν. 4760/2020 ορίζονται ξεκάθαρα οι κανόνες και οι 

υποχρεώσεις όλων, ακόμα και των δήμων καθώς και ο τρόπος επιβολής προστίμων  

Καλό θα ήταν λοιπόν ο δήμος να εφαρμόσει άμεσα όλα εκείνα τα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανεξέλεγκτης κατάστασης που υπάρχει καθολικά σε όλη τη Σίφνο, καθώς γνωρίζει όλους τους  

επαγγελματίες ιδιοκτήτες παραγωγούς  και τις περιοχές στις οποίες αυτοί δραστηριοποιούνται. 

 Κλείνοντας, να τονίσω ότι όλοι είμαστε υπέρ της ενίσχυσης και στήριξης του τοπικού αγροτικού 

παραγωγικού  και διατροφικού τομέα καθώς είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της 

Σίφνου. Ωστόσο και αυτός ο τομέας διέπεται από κανόνες που πρέπει να τηρούνται 

απαρέγκλιτα. 

 

    Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ.Ζαμπέλης Δημήτριος ο οποίος ανέγνωσε στο 

Σώμα το άρθρο 17 του Ν.4056/2012 που αναφέρει τα εξής: 

Άρθρο 17 

Διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή) 

1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται 

εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συμπεριλαμβανομένου του 

βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήμανση. 

2. Οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, 

διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον 

ιδιοκτήτη τους. 

3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, 

επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή 

μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. 

Για να λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, χορηγείται στο δήμο 

κωδικός εκμετάλλευσης. 
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4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία 

από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών ζώων. 

5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση 

της παραγράφου 3, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης 

και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση. 

6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή 

τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την 

περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην 

ιδιοκτησία του δήμου. 

 

7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήμο 

με διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς με 

φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της 

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της παραγράφου 3. 

8. Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, τριμελής επιτροπή 

παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με 

υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήμου. 

9. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήμανση του 

ζώου, επιβάλλονται πρόστιμα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για 

αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιμο βεβαιώνεται 

από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την 

οικονομική υπηρεσία του δήμου. 

10. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την 

επιστροφή του, εντός του δεκαημέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριμένο ζώο επιστρέφεται, 

αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου 

στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση. 

11. Ο όρος «εγκεκριμένος κτηνίατρος» που απαντάται στο Παράρτημα 2 του ν. 4039/2012 (Α' 

15 ) αντικαθίσταται από τον όρο «κτηνίατρος». 

 

Κατόπιν ο Αντιδήμαρχος έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα τονίζοντας ότι 

όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν.4056/2012 έχουν γίνει από το Δήμο εκτός από τα  

συνεργεία περισυλλογής διότι, παρόλες τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή  η συγκρότησή 

τους. Αντί αυτού δημιουργήθηκε παγίδα για τα ζώα η οποία όμως δεν είχε αποτέλεσμα. 

Υπογράμμισε ότι το πρόβλημα των ανεπιτήρητων ζώων είναι πολύ μεγάλο σε όλο το νησί και 

έχουν καταστραφεί περιουσίες.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας 

κα Θεολόγου Αικατερίνη η οποία ανέφερε ότι το θέμα έχει συζητηθεί και στο συμβούλιο της 
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Κοινότητας και πρότεινε να γίνει αρχικά σύσταση στους ιδιοκτήτες των ζώων και αν σε 

εύλογο χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνονται, να επιβάλλονται ποινές.  

Στη συνέχεια η Δήμαρχος έθιξε την παράμετρο της επικινδυνότητας στους δρόμους λόγω 

των ανεπιτήρητων ζώων και πρότεινε η απόφαση του ΔΣ να κοινοποιηθεί στους 

κτηνοτρόφους για να αναλάβουν την ευθύνη τους.  

Ο Αντιδήμαρχος κ.Ζαμπέλης Δημήτριος ανέφερε ότι όσο δεν πιέζονται οι ιδιοκτήτες των 

ζώων δεν πρόκειται η κατάσταση να βελτιωθεί και πρότεινε, πέρα από τη σύσταση  που θα 

τους γίνει με την απόφαση του ΔΣ, να πραγματοποιείται  έλεγχος, μετά από καταγγελίες,  

από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ διατύπωσε την πρόταση: να ενημερωθούν οι  ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι  

για τις υποχρεώσεις τους από την  ανεξέλεγκτη δράση ανεπιτήρητων ζώων και να 

ζητηθεί να συμμορφωθούν, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις. 

Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να ψηφοφορήσουν.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, μετά από συζήτηση, 

                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α: 

Να ενημερωθεί το ΔΣ του Αγροτικού συλλόγου και  οι  ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι  για τις 

υποχρεώσεις τους, με αφορμή παράπονα από δημότες για ζημιές και καταστροφές 

περιουσιών από ανεξέλεγκτη δράση ανεπιτήρητων ζώων και να ζητηθεί να 

συμμορφωθούν με κείμενες διατάξεις του νόμου, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν 

περαιτέρω κυρώσεις. 

 

Η απόφαση λαμβάνει α/α 44/2021, αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

κοινοποιείται στον Αγροτικό Σύλλογο και τους κτηνοτρόφους.  

 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Τα μέλη 

           ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                           ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                                                    ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                                                                                  ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                                          ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                   ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ  

                                                                                  ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

                                                                                  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

                                                                                  ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

                                                                                  ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

                                                                                  ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ  
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                                                                                  ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

                             ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                  ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                                                                                  ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

                                                                                  ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

                    

                                                        

                                                        Για την ακρίβεια 

                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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