
 

  

                   11 Δεκεμβρίου 2019  
 

          Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου      
                   Δάφνης Υμηττού, κ. Βερύκιο Δημήτριο 

          Κοιν: Δήμαρχο Δάφνης Υμηττού, 
                   κ. Μπινίσκο Αναστάσιο 

              

Θέματα:  

1. Πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύσταση και 

συγκρότηση της φιλοζωικής επιτροπής του Δήμου Δάφνης 

Υμηττού  

2. Κριτήρια σύστασης Πενταμελούς Επιτροπής και 

νομιμοποιητικά έγγραφα των συμμετεχόντων σε αυτήν  

 

ΘΕΜΑ 1:  

 

Στο άρθρο 70 του ν. 3852/2010, «Επιτροπές του δημοτικού 

συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 75 ν. 

4555/2018), και συγκεκριμένα στις παρ. 1 και 2 προβλέπεται ότι:  

 

«1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου 

του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση 

ενώπιόν του θεμάτων της αρμοδιότητάς του. 

 

 2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με 

την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που 

προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού 

συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς 

και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και 

εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.»  

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του ν. 4623/2019 και 4635/2019 τα 

3/5 των επιτροπών υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και τα 2/5 από 

τις λοιπές παρατάξεις.  

Σε περιπτώσεις που ο νόμος θέλει να ορίσει άλλη διαδικασία το 

προβλέπει ρητώς, όπως πχ στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, 

όπου προβλέπεται η εγγραφή πολιτών σε μητρώο και η διαδικασία 

της κληρώσεως.  



ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  

Εν προκειμένω, για τη φιλοζωική επιτροπή και κατά τη συζήτηση του 

θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Νοεμβρίου 2019 προέκυψε 

η ελλιπής προετοιμασία της Δημοτικής Αρχής [ΔΑ], η προσπάθεια 

ελέγχου της επιτροπής με μη προβλεπόμενη διαδικασία καθώς και η 

ανακολουθία της ΔΑ, σε ότι αφορά τη συμμετοχή των εθελοντών 

στην εν λόγω επιτροπή. Δυστυχώς, σχηματίζεται η εικόνα ότι η ΔΑ 

επιχειρεί τη συγκρότηση όλων των επιτροπών με αποκλειστικό στόχο 

τον απόλυτο έλεγχό τους. Έτσι, λοιπόν, αν και δεν έχει ληφθεί 

απόφαση από το υπάρχον Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος 

προχώρησε σε μια ονομαζόμενη «Δημόσια Διαβούλευση» (η δημόσια 

διαβούλευση βεβαίως προϋποθέτει ένα αντικείμενο συζήτησης και 

κατάθεση προτάσεων επ’ αυτού και όχι την απλή κατάθεση 

αιτήσεων) για τη σύσταση Φιλοζωικής Επιτροπής, καλώντας 

πολίτες/εθελοντές να δηλώσουν συμμετοχή, χωρίς να αποσαφηνίζει 

τη συνέχεια.  

Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, όπου η 

συμμετοχή εθελοντών είναι  ζωτικής σημασίας, θα μπορούσε να 

φανεί ικανό στο να παραβλεφθεί η «αβλεψία» του Δημάρχου.  

Ωστόσο, ερχόμενος ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο μας 

ανακοίνωσε, όπως αναφέρεται και στη γραπτή εισήγησή του, ότι 

έγινε κλήρωση επί των αιτούντων (στην οποία δεν κλήθηκε κανείς 

από την αντιπολίτευση ή τους αιτούντες πολίτες να παραστεί), αλλά 

ο ίδιος αποφάσισε να οριστούν όλοι οι εθελοντές (σύνολο 36) ως 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη σε μια 15μελή επιτροπή (για τη 

σύσταση της οποίας δεν έχει ακόμα ληφθεί απόφαση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο). Επίσης, με «γαλαντομία» ανακοίνωσε ότι 

αυτός θα υποδείξει τα 9 τακτικά μέλη συν τον Πρόεδρο της 

Φιλοζωικής Επιτροπής [δηλαδή 10 από τα 15 μέλη] και οι λοιπές 

δημοτικές παρατάξεις τα υπόλοιπα 5 μέλη [δηλαδή κάθε μία από 

έναν], χρήζοντας έτσι τους εθελοντές, που ο ίδιος κάλεσε να 

συμμετάσχουν, σε εκπροσώπους παρατάξεων!  

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσκληση προς τους πολίτες για συμμετοχή 

στην εν λόγω επιτροπή ο Δήμαρχος έγραφε περί διαπαραταξιακής 

επιτροπής, κάτι που επανέλαβε στην στην εισήγηση προς το ΔΣ, η 

οποία έκανε αναφορά και σε κλήρωση. Σε όλες τις παραπάνω 

επισημάνσεις η σταθερή και επίμονη απάντηση της ΔΑ ήταν ότι αν 

ήθελε θα μπορούσε να ορίσει όλα τα μέλη της Επιτροπής μόνος του!! 



Μετά ταύτα και καθώς προέκυψαν αντιφάσεις στην εισήγηση, τη 

διαδικασία, τα προτεινόμενα από τον Δήμαρχο, σε σχέση με την 

κείμενη νομοθεσία, αλλά και προφανής αδιαφάνεια με παραπλάνηση 

όσων εθελοντών ήθελαν να συμμετάσχουν στην επιτροπή, 

προκλήθηκαν εντονότατες αντιδράσεις και το θέμα απεσύρθη από 

την Ημερήσια Διάταξη και, προς το παρόν, Φιλοζωική Επιτροπή δεν 

υφίσταται.  

Πρόταση:  

Με την πεποίθηση ότι η σύσταση Φιλοζωικής Επιτροπής στον Δήμο 

μας είναι πρωτευούσης σημασίας και δεν προκαλεί δαπάνες, καθώς, 

επί της ουσίας, στηρίζεται στο έργο των εθελοντών προτείνουμε τα 

εξής:  

1. Τη συγκρότηση Φιλοζωικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης Υμηττού με 

κύριο έργο της:  

 Συνεργασία και έκφραση γνώμης επί των αποφάσεων της 

πενταμελούς επιτροπής του Δήμο, την προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις  του ν.4039/2012 και όπως αυτός έχει 

αντικατασταθεί και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 46 του 

ν.4235/2014 

 Συνεργασία με την Περιφέρεια, Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο 

Εσωτερικών, Υπουργείο Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Προστασίας των ζώων, φαρμάκων 

και κτηνιατρικών εφαρμογών του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Ευαισθητοποίηση/ενημέρωση, δράσεις και πληροφόρηση των 

πολιτών στο ζήτημα της Φιλοζωίας με διοργάνωση ελεύθερων 

συζητήσεων, εκδηλώσεων, επιμορφωτικών προγραμμάτων 

κ.λ.π. 

 Επεξεργασία και κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Δήμο, 

Σχεδίου Δράσης και εφαρμογής αυτού. 

 Εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικές με 

ζητήματα Φιλοζωίας. 

Η Φιλοζωική Επιτροπή θα είναι άμισθη και οι υπηρεσίες της θα είναι 

εθελοντικές. Θα υποστηρίζεται γραμματειακά από Υπάλληλο του 

Δήμου.  



Ως πραγμάτωση της βούλησης για διαπαραταξιακή επιτροπή και 

συμμετοχή των εθελοντών που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει 

η ΔΑ και οι παρατάξεις να συμφωνήσουν στην συγκρότησή της 

επιτροπής και καταθέτουμε προτεινόμενη διαδικασία. Η αποδοχή 

αυτής της διαδικασίας προυποθέτει ότι η ΔΑ θα λειτουργήσει στο 

πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και δημοκρατικής ευαισθησίας, 

τηρώντας τα όσα ανήγγειλε καλώντας του πολίτες σε συμμετοχή 

[διαπαραταξιακή και ισότιμη ευκαιρία συμμετοχής σε όλους]. 

Συγκεκριμένα:  

1. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 19 μέλη στην 

Φιλοζωική επιτροπή έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να 

συμμετάσχουν όλοι ή σχεδόν όλοι οι εθελοντές / εθελόντριες. 

2. Οι παρατάξεις ορίζουν από ένα μέλος [κατά προτίμηση από 

τους δηλωθέντες εθελοντές/εθελόντριες]. Δηλαδή 6 μέλη συν 

ένα [7] αν θέλει να ορίσει ο ανεξάρτητος σύμβουλος. 

3. Πρόταση της ΔΑ για ψήφιση Προέδρου της Επιτροπής [συν 1 

ακόμα μέλος]. 

4. Για τα υπόλοιπα τακτικά [ανάλογα με το ποιοι/ποιές έχουν ήδη 

οριστεί] και αναπληρωματικά μέλη γίνεται κλήρωση από τους 

εναπομείναντες εθελοντές/εθελόντριες και ορίζονται με 

απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσης έως τα 19 

μέλη. Οι υπόλοιποι/υπόλοιπες κατατάσσονται με τη σειρά 

κλήρωσης ως αναπληρωματικά μέλη. 

5. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση 

κατόπιν παραιτήσεως ή απουσίας πέραν των τριών 

συνεδριάσεων τακτικού μέλους.  Η παραίτηση από τη σειρά 

κληρώσεως θα είναι έγγραφη και αμετάκλητη για την 

τρέχουσα δημοτική περίοδο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 

κατόπιν προσκλήσεως των συμμετεχόντων σε αυτήν, όπως 

παραστούν, εφόσον το επιθυμούν. Στις συναντήσεις της 

επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει 

συμμετοχή στη «Δημόσια Διαβούλευση», με δικαίωμα λόγου.  

 



6. Μετά τη συγκρότηση η επιτροπή είναι ενιαία και όλα τα μέλη 

είναι ισότιμα.  

7. Αντιπρόεδρος της Φιλοζωικής Επιτροπής θα ψηφισθεί από τα 

σύνολο των τακτικών μελών.  

ΘΕΜΑ 2:  

Σε συνέχεια της τελευταίας συνεδριάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου ζητάμε ενημέρωση αναφορικά με τα κριτήρια με τα 

οποία έγινε η επιλογή των μη αιρετών μελών της Πενταμελούς 

Επιτροπής και κάθε σχετικό νομιμοποιητικό/αποδεικτικό έγγραφο. 

Επιπλέον και ειδικώς ζητάμε:  

1. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Φιλοζωικού Σωματείου που 

υπέδειξε δύο μέλη στην Πενταμελή Επιτροπή (πχ καταστατικό, 

αναγνώριση, αριθμός μελών κ.ά) και το πρακτικό της απόφασης 

ορισμού των υποδειχθέντων μελών ή όποια άλλη σχετική πράξη 

υπάρχει. 

2. Το πώς αποδεικνύεται η κατά νόμο προβλεπόμενη γνώση της 

περιοχής για τα μη αιρετά μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής. 

Επίσης, ζητάμε έγγραφη αιτιολόγηση γιατί δεν επελέγη κάποιος από 

τους κτηνιάτρους που πρόσφατα τίμησε σε εκδήλωση του Δήμου η 

απελθούσα Φιλοζωική Επιτροπή για εθελοντική εργασία στο πλαίσιο 

του προγράμματος στειρώσεων.  

Οι επικεφαλής και δημοτικοί σύμβουλοι 

 

 


