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Αριθμ. Πρωτ.: 240602/6911/2019
Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΒΑΜΒΟΥΚΑ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΝΙΩΝ
Κυδωνίας 29
Τκ 73135
Χανιά Κρήτης
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Κριάρη 40 (Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όρ.)
73135 Χανιά
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
Όαση
Αγυιά Ν. Κυδωνίας
73100 Χανιά
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Λ. 62 Μαρτύρων 417 & Μεν. Παρλαμά 2
71304
Ηράκλειο

Θέμα: Παράνομη λειτουργία καταφυγίου αδεσπότων ζώων στον Δήμο Χανίων

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του κ. *** σχετικά με την παράνομη λειτουργία
καταφυγίου αδεσπότων ζώων στον Δήμο Χανίων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής μας λάβαμε τα κάτωθι έγγραφα:
1.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 83317/18.04.18 έγγραφο από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
& Υγειονομικού Ελέγχου στο οποίο αναφέρεται ότι διενεργήθηκε νεότερος έλεγχος και
δε διαπιστώθηκε η ροή ακαθάρτων στο παρακείμενο ρέμα, ενώ τα στερεά απόβλητα
απομακρύνονται από το βόθρο από ειδικό συνεργείο αφιλοκερδώς.

2.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 06.06.18 έγγραφο από το ΑΤ Χανίων με κοινοποίηση του υπ’
αριθμ. πρωτ.: 101763/09.05.18 εγγράφου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων,
με το οποίο διαβιβάστηκε η κτηνιατρική έκθεση και το πρακτικό κατάσχεσης
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κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στη Δ/νση Δίωξης Ναρκωτικών και στο Α.Τ.
Χανίων.
3.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 101756/09.05.18 έγγραφο (και τα συνημμένα σε αυτό) από τη
Δ/νση Αγροτική Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρεται
αναλυτικά όλο το ιστορικό της υπόθεσης. Στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται ότι η
σφράγιση του καταφυγίου δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί εάν δεν
εξασφαλισθεί εκ μέρους του Δήμου Χανίων ο τρόπος ολοκληρωμένης διαχείρισης των
αδεσπότων ζώων, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθώσει. Μέχρι να γίνει
αυτό η σφράγιση θα έθετε, σύμφωνα με τις απόψεις της υπηρεσίας, που έχουν
γνωστοποιηθεί και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο
των ζώων όσο και των κατοίκων της περιοχής.

4.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 04.05.18 έγγραφο από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου
Χανίων, με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.:
3690/05.04.18 απόφαση του Δημάρχου Χανίων για την κατεδάφιση του αυθαιρέτου, η
οποία απεστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3995/18.04.18
έγγραφο για τις δικές της ενέργειες. Επίσης, μας κοινοποιήθηκαν οι χρηματικοί
κατάλογοι προς τη ΔΟΥ Χανίων με τα βεβαιωθέντα πρόστιμα.

5.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 15818/23.05.18 έγγραφο του Δήμου Χανίων στο οποίο
αναφέρονται, κυρίως, τα εξής: α) έχει συσταθεί πενταμελής επιτροπή, β) αν και ο
Δήμος έχει διαμορφώσει και εξοπλίσει δημοτικό κτίριο για να χρησιμοποιείται ως
δημοτικό κτηνιατρείο, εντούτοις αυτό δε λειτουργεί στην παρούσα φάση λόγω
έλλειψης επιστημονικού υπεύθυνου, γ) ο Δήμος έχει κινήσει τις διαδικασίες για την
πρόσληψη κτηνιάτρου με σύμβαση έργου, δ) έχουν συναφθεί συμβάσεις με ιδιώτες
κτηνιάτρους για την περίθαλψη και αντιμετώπιση τραυματισμών ενώ στην παρούσα
φάση βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διαδικασία ανάθεσης ποσού 16.640 ευρώ, δ) με τα
σημερινά δεδομένα η αντιμετώπιση του ζητήματος είναι εξαιρετικά δυσχερής καθώς ο
αριθμός των ζώων που ενδιαιτούνται στον εν λόγω χώρο είναι πολύ μεγάλος (160) και
η επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον τους, όπως προβλέπεται, είναι επικίνδυνη τόσο
για τα ζώα όσο και για τους κατοίκους.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη μέχρι σήμερα πορεία της
εν λόγω υπόθεσης, ήτοι εάν έχουν υπάρξει κάποιες ενέργειες – εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα.
Επίσης, παρακαλούμε να μας γνωρίσει τόσο η Περιφέρεια όσο και ο Δήμος, τις δυνατότητες που
παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ή τις ενέργειες που πιθανά μπορούν να
πραγματοποιηθούν) για την υιοθεσία των ζώων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εντός του
καταφυγίου. Τέλος, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε εάν έχει διακοπεί η εισροή νέων αδεσπότων
ζώων στο εν λόγω καταφύγιο.
Προς την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΑΑΤ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή,
παρακαλείται να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή και καθοδήγηση προκειμένου να επιλυθεί το
συγκεκριμένο πρόβλημα.
Τέλος, παρακαλούμε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, στον οποίο κοινοποιείται η
παρούσα επιστολή, να μας ενημερώσει για την πορεία της δικογραφίας, δεδομένου σύμφωνα με το
άρθρ. 3 παρ. 4 εδ.α του ν. 3094/03, ως ισχύει, «ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται
υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής».

Ευχαριστώντας σας για τη μέχρι σήμερα συνεργασία, αναμένουμε τις έγγραφες απαντήσεις
σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.

Με τιμή

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Πλατεία Ελευθερίας, Δικαστικό Μέγαρο,
Χανιά, 73134
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων
Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών
Αχαρνών 2
10176, Αθήνα
3. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
25ης Μαρτίου 87
73200 Σούδα, Χανιά
4. ***

20 Μαρτίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 240602/12460/2018
Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΒΑΜΒΟΥΚΑ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΝΙΩΝ
Κυδωνίας 29
Τκ 73135
Χανιά Κρήτης
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
Ηρώων Πολυτεχνείου 11
73133 Χανιά
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
Όαση
Αγυιά Ν. Κυδωνίας
73100 Χανιά
ΑΤ Χανίων
Λεωφόρος Ηρακλείου 23,
Χανιά, 73134
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
25ης Μαρτίου 87
73200 Σούδα, Χανιά

Θέμα: Παράνομη λειτουργία καταφυγίου αδεσπότων ζώων στον Δήμο Χανίων

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του κ. *** σχετικά με την παράνομη λειτουργία
καταφυγίου αδεσπότων ζώων *** στον Δήμο Χανίων.
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο καταφύγιο *** προκύπτει να το διαχειρίζεται η ***. Κατόπιν των
εγγράφων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Χανίων (αριθμ. πρωτ.: 262857/08.12.17 και 262846/08.12.17) που μας έχουν γνωστοποιηθεί στο
πλαίσιο έρευνας της υπόθεσης συνάγεται ότι το συγκεκριμένο καταφύγιο λειτουργεί άνευ των
απαιτούμενων αδειών και χωρίς να έχει συμβληθεί με τον Δήμο Χανίων ο οποίος καθ’ ύλην
αρμόδιος για την περισυλλογή και διαχείριση αδεσπότων ζώων. Επιπλέον, αναφέρεται ο
συγκεκριμένο χώρος δεν τηρεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά την
κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό. Στον συγκεκριμένο χώρο τελούνται παράνομες
δραστηριότητες όπως λειτουργία ιατρείου μικρών ζώων, παροχή υπηρεσιών από αλλοδαπούς
κτηνιάτρους χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τα ζώα δε διέθεταν ατομικά βιβλιάρια
υγείας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων που διατηρεί το ΥΠΑΑΤ.
Στην από 16.11.17 έκθεση ελέγχου κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Χανίων, επίσης
αναφέρεται ότι ο χώρος του οικοπέδου χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές καθαρός. Περιμετρικά

του οικοπέδου διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλου αγωγού διαμετρήματος 50 εκατοστών κάτω από τα
κλουβιά στο χωμάτινο μέρος του οικοπέδου ο οποίος εκβάλει σε γειτονικό αγροτεμάχιο. Στο χώρο
φιλοξενούνται περίπου 160 σκυλιά.
Από το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 245262/17.11.17 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κρήτης προκύπτει ότι υπάρχουν μεταλλικά σιφώνια
αποστράγγισης των νερών πλύσης που καταλήγουν στο βόθρο του καταφυγίου ενώ στη νότια
πλευρά του κτιρίου και σε επαφή με αυτό έχει κατασκευαστεί αποστραγγιστικό κανάλι με αδρανή
υλικά (πέτρες) στο οποίο καταλήγουν τα όμβρια νερά του τμήματος αυτού και του κτιρίου και
εξέρχονται μέσω πλαστικού αγωγού στο παρακείμενο ρέμα. Περαιτέρω δε διαπιστώθηκε
επιφανειακά στους χώρους της εγκατάστασης η ύπαρξη ακαθαρσιών των ζώων εκτός από τις
ημερήσιες ακαθαρσίες που δεν είχαν ακόμα απομακρυνθεί, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ακαθαρσίες
στον περιβάλλοντα χώρο του καταφυγίου.
Συγκεκριμένα, αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο αρθρ. 9 του ν. 4039/12 (όπως
τροποποιήθηκε από το αρθρ. 46 του ν. 4235/14) περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να
ασκείται και από συνδέσμους δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία σε
συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο, εφόσον αυτά διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη
κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με
εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία
του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.
2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν
δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης
της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους
σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από
ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων
συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία
τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ.
463/1978. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από την αρμόδια Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το
άρθρο 12 του ν. 604/1977.. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από την
αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου διοικητικά πρόστιμα καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. «Υπό την εποπτεία των
Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και από φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό
προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και
τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως
ισχύουν.»
4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα
καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν
προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους,
υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως
αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση…

Με την παρ. 12 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι «Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του
Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που
λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα».
Στο άρθρ. 4 του ν. 4039/12 προβλέπεται η δημιουργία διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης
και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διεύθυνση Πληροφορικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η καταχώριση πραγματοποιείται από τους
κτηνιάτρους και είναι υποχρεωτική για κάθε ζώο συντροφιάς.
Επιπλέον κατά το άρθρ. 12 του ν. 604/77: «Ο έλεγχος της λειτουργίας των Κτηνιατρείων,
Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων, ενεργείται υπό των αρμοδίων κτηνιατρικών και
υγειονομικών αρχών. 2. Προκειμένου περί Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων εάν κατά
τον έλεγχον αποδειχθή ότι: α) έπαυσεν υφισταμένη μια των προϋποθέσεων χορηγήσεως της αδείας
λειτουργίας (αποχώρησις και μη εντός ευλόγου χρόνου αντικατάστασις επιστημονικού ή διοικητικού
υπευθύνου κλπ., β) ο διοικητικός ή επιστημονικός υπεύθυνος Κλινικής ή Ενδιαιτήματος ζώων, κατά
την εκτέλεσιν των εργασιών των, επέδειξεν ασύγγνωστον αμέλειαν, γ) τα ως άνω καταστήματα
στερούνται των απαραιτήτων οργάνων και σκευών δια την κανονικήν λειτουργίαν αυτών, δ)
εσημειώθησαν έτεραι παραβάσεις του παρόντος, οι διοικητικώς υπεύθυνοι τιμωρούνται δια
προστίμου 1.000-10.000 δραχμών ή δια προσκαίρου παύσεως της λειτουργίας του καταστήματος
μέχρις εξ μηνών ή δι' αμφοτέρων των ποινών. Εν υποτροπή, δύναται να επιβληθή και οριστική
διακοπή της λειτουργίας τούτων. 3. Προκειμένου περί Κτηνιατρείων, εάν κατά τον έλεγχον
αποδειχθή ότι δεν υφίσταται μια των προϋποθέσεων των προβλεπομένων υπό του εν παρ. 2 του
αρθρ. 3 Δ/τος επιβάλλονται αι ποιναί της προηγουμένης παραγράφου. 4. Αι ως άνω ποιναί
επιβάλλονται τη εισηγήσει της αρμοδίας Κτηνιατρικής υπηρεσίας δι' αποφάσεως του Νομάρχου και
εκτελούνται μερίμνη των Κτηνιατρικών αρχών, τη συνδρομή των Αστυνομικών τοιούτων. 5. Αι άνευ
αδείας λειτουργούσαι Κλινικαί και Ενδιαιτήματα ζώων, κλείονται υπό των Κτηνιατρικών αρχών τη
συνδρομή των Αστυνομικών αρχών, οι δε παραβάται τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του αρθρ. 458
του Ποινικού Κώδικος».
Περαιτέρω, η υπ’ αριθμ.: 130/13 γνωμοδότηση του ΝΣΚ καταλήγει ότι αυτός που
συγκεντρώνει αδέσποτα ζώα έχει μεν τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ζώων συντροφιάς, αλλά
υπόκειται και σε κάθε περαιτέρω υποχρέωση που προβλέπεται για τους Δήμους κατά το άρθρ. 9
του ίδιου νόμου.
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω:

1. Παρακαλούμε τον Δήμο Χανίων να μας ενημερώσει εάν: α) έχει συστήσει πενταμελή
επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
β) έχει προβεί σε ενέργειες για την ίδρυση δημοτικού ή διαδημοτικού καταφυγίου
αδεσπότων ζώων ή σε σύναψη συνεργασίας με φιλοζωικές οργανώσεις, γ) έχει συνάψει
σχετικές συμβάσεις για τη στείρωση και ιατρική φροντίδα των αδεσπότων με κατάλληλα
κτηνιατρικά κέντρα, δ) έχει προβεί σε ενέργειες μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 262846/08.12.17
έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων παρακαλείται όπως αναλάβει τις αρμοδιότητές της
κατά το ν. 604/77 σχετικά με τη σφράγιση του παρανόμως λειτουργούντως καταφυγίου
αδεσπότων ζώων. Είναι κατανοητή η μη δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης των ζώων,
εντούτοις είναι απαιτητή η εισήγηση για την έκδοση απόφασης από τον Αντιπεριφερειάρχη
στην οποία να τάσσεται σχετική προθεσμία για τη διαχείριση των ζώων. Επίσης,
παρακαλούμε για την επιβολή των αναλογούντων κυρώσεων σε περίπτωση που εντός του
χώρου έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη κτηνιατρικών φαρμάκων με βάση τον ν. 2538/97, όπως

τροποποιήθηκε με το ν. 3698/2008. Επιπλέον, θα θέλαμε να ενημερωθούμε εάν μεταξύ των
φαρμάκων υπήρχαν και ναρκωτικές ιατρικές ουσίες.

3. Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Χανίων παρακαλείται
να διενεργήσει εκ νέου αυτοψία στον χώρο προκειμένου να εκφράσει την άποψή του
σχετικά με: «την ύπαρξη μεγάλου αγωγού διαμετρήματος 50 εκατοστών κάτω από τα
κλουβιά στο χωμάτινο μέρος του οικοπέδου ο οποίος εκβάλει σε γειτονικό αγροτεμάχιο», η
οποία διαπιστώθηκε από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Περαιτέρω, παρακαλούμε
να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία από την επιχείρηση εκκενώσεων λυμάτων σχετικά με τη
συχνότητα καθαρισμού του βόθρου.

4. Το ΑΤ Χανίων παρακαλείται να προβεί άμεσα στην επιβολή των αναλογουσών κυρώσεων
για όλες τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρ. 21 του ν. 4039/12.

5. Η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων παρακαλούμε να προβεί σε αυτοψία στο
συγκεκριμένο ακίνητο προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη αυθαιρέτων
κατασκευών καθώς και τη νομιμότητα χρήσης του ακινήτου ως καταφυγίου αδεσπότων και
να προβεί στις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Σε αναμονή των ενεργειών και έγγραφων απαντήσεών σας, παραμένουμε κάθε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Με τιμή

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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