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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας πάρκων σκύλων Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Πρακτικό της με αριθ. 8/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 26ης του
μηνός Μαΐου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα, 26.05.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
8954/21.05.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση

Βασίλειος Σιαμάνης
Χρήστος Πετράκης
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου

Μιχαήλ Υφαντής

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Αυγερινός

Νικήτας Κανάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Χαράλαμπος Στάϊκος
Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αθανάσιος Βαλυράκης
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Γιαννακοπούλου

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/13-05-2021), δυνάμει των οποίων
η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω
τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Covid-19, αναφέρθηκε στο 6o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού,
Διεθνών Σχέσεων και Εθιμοτυπίας κα Δήμητρα Ρουφογάλη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού λειτουργούν ήδη δύο πάρκα σκύλων ένα στην Κοινότητα Παπάγου και ένα
στην Κοινότητα Χολαργού. Για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης του πάρκου σκύλων καθώς και την εύρυθμη
λειτουργία του, υποβάλλεται για έγκριση ο κανονισμός λειτουργίας του. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού
είναι η θέσπιση κανόνων.
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Το άρθρο 58 και 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ως ισχύει.
Το άρθρο 75 παρ. Ι στοιχ. ε΄ του Ν. 3463/2006.
Την παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 & παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 3172/2003 «Πρόσθετες
αρμοδιότητες Δήμων».
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΦΕΚ 4947/τ.Β΄/06-11-2018).
Το N. 4039/2012 για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 4235/2014.
Το ΦΕΚ 15/τ.Β’/12-01-1996 δημοσίευση της Αστυνομικής Διάταξης, περί καθορισμού ωρών
μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας.
Την υπ΄ αριθ. 1924/2019 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων (ΑΔΑ Ω8ΞΖΩΞ1-ΛΚΡ).

Προτείνεται η έγκριση «Κανονισμού Λειτουργίας Πάρκων Σκύλων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», ως
εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΚΥΛΩΝ










Πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών, διαφορετικά πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
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 τηρούν την καθαριότητα στο χώρο εν γένει.
Οφείλουν να βρίσκονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο και να επιτηρούν το
σκύλο τους.
Φέρουν σαφή ευθύνη για όποια ζημιά ή τραυματισμό προκληθεί από τον σκύλο που συνοδεύουν.
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 ΠΑΡΚΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ







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.
Η χρήση των γυάλινων αντικειμένων.
Το τάισμα και η όχληση ζώων.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ



Επιτρέπονται δύο (2) σκύλοι ανά χειριστή.
Δεν επιτρέπονται το φαγητό και το αλκοόλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Οι συμπεριφορές των σκύλων - καθώς συναναστρέφονται μη οικείους σκύλους και μη οικείους
ανθρώπους - είναι συχνά μη προβλέψιμες.
Οι σκύλοι - είτε αρσενικού είτε θηλυκού γένους - οι οποίοι παρουσιάζουν επιθετικά ένστικτα, θα
πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνονται άμεσα και ήρεμα από το πάρκο.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ




Υποχρεούστε στην τήρηση της Αστυνομικής Διάταξης, περί τήρησης των ωρών μεσημβρινής και
νυχτερινής ησυχίας.
Τοποθετείτε περιλαίμιο ή/και περιστήθιο σε κάθε σκύλο που συνοδεύετε.
Υποχρεούστε στην επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και δελτίου καταγραφής του δεσποζόμενου σε
ενδεχόμενο έλεγχο - κλήση της Αρμόδιας Υπηρεσίας.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ


Πάρκο Σκύλων Χολαργού
 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1η Απριλίου - 30η Σεπτεμβρίου) από 08:00 έως 15:00 και από 17:30 έως 23:00
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η Οκτωβρίου - 31η Μαρτίου) από 08:00 έως 15:30 και από 17:30 έως 22:00



Πάρκο Σκύλων Παπάγου
 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1η Απριλίου - 30η Σεπτεμβρίου) από 08:00 έως 23:00
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η Οκτωβρίου - 31η Μαρτίου) από 08:00 έως 22:00

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 Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας πάρκων σκύλων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΚΥΛΩΝ





Πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών, διαφορετικά πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
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.
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Οφείλουν να τηρούν την καθαριότητα στο χώρο εν γένει.
Οφείλουν να βρίσκονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο και να επιτηρούν το
σκύλο τους.
Φέρουν σαφή ευθύνη για όποια ζημιά ή τραυματισμό προκληθεί από τον σκύλο που συνοδεύουν.
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 ΠΑΡΚΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ







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.
Η χρήση των γυάλινων αντικειμένων.
Το τάισμα και η όχληση ζώων.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ



Επιτρέπονται δύο (2) σκύλοι ανά χειριστή.
Δεν επιτρέπονται το φαγητό και το αλκοόλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Οι συμπεριφορές των σκύλων - καθώς συναναστρέφονται μη οικείους σκύλους και μη οικείους
ανθρώπους - είναι συχνά μη προβλέψιμες.
Οι σκύλοι - είτε αρσενικού είτε θηλυκού γένους - οι οποίοι παρουσιάζουν επιθετικά ένστικτα, θα
πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνονται άμεσα και ήρεμα από το πάρκο.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ




Υποχρεούστε στην τήρηση της Αστυνομικής Διάταξης, περί τήρησης των ωρών μεσημβρινής και
νυχτερινής ησυχίας.
Τοποθετείτε περιλαίμιο ή/και περιστήθιο σε κάθε σκύλο που συνοδεύετε.
Υποχρεούστε στην επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και δελτίου καταγραφής του δεσποζόμενου σε
ενδεχόμενο έλεγχο - κλήση της Αρμόδιας Υπηρεσίας.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ


Πάρκο Σκύλων Χολαργού
 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1η Απριλίου - 30η Σεπτεμβρίου) από 08:00 έως 15:00 και από 17:30 έως 23:00
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η Οκτωβρίου - 31η Μαρτίου) από 08:00 έως 15:30 και από 17:30 έως 22:00



Πάρκο Σκύλων Παπάγου
 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1η Απριλίου - 30η Σεπτεμβρίου) από 08:00 έως 23:00
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η Οκτωβρίου - 31η Μαρτίου) από 08:00 έως 22:00

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.
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Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα Χρυσούλα Παρίση.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 54/2021.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη
Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ.
Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ.
Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη
- Κουγιουμτζοπούλου, Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

