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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  8/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  223/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 7/23-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) 
Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου 
Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος,  25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

(Από τη συνεδρίαση, µε την ολοκλήρωση της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι και των τριών δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας που αρχικά 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, διαµαρτυρόµενοι διότι παρά την επισήµανσή τους ότι οι 
φάκελοι των υπ΄ αριθµ. 1, 2, 3, και 4 θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δεν ήταν έγκαιρα 
ενηµερωµένοι, δεν έγινε αποδεκτό αίτηµά τους  για αναβολή της συζήτησης των εν λόγω 
θεµάτων.) 

   

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αποµάκρυνση κλουβιών – πτηνών από το ∆ηµοτικό Πάρκο βόρεια του ∆ηµοτικού 
Αναψυκτηρίου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται 
στην υπ’ αριθ. πρωτ. 4606/27-2-2007 εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της 
∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ : Αποµάκρυνση κλουβιών – πτηνών από το ∆ηµοτικό Πάρκο βόρεια του               

∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου.  
 
          ‘Όπως είναι γνωστό, ο ∆ήµος Καλαµάτας φιλοξενεί στο Πάρκο Αναψυκτηρίου για 
περισσότερο από δύο δεκαετίες , εγκαταστάσεις (κλουβιά) , όπου εκτίθενται διάφορα είδη 
πτηνών (πέρδικες, φραγκόκοτες  παγώνι, φασιανοί , παπαγαλάκια κ.λ.π). 

            Οι εγκαταστάσεις αυτές, µαζί µε τη µικρή λίµνη µε τις πάπιες , είχαν ενταχθεί ως 
θεµατική ενότητα στην αρχική διαµόρφωση του Πάρκου και απετέλεσαν πόλο έλξης για τα 
παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Ήδη όµως οι πάπιες έχουν αποµακρυνθεί από τον χώρο της λίµνης 
στο πλαίσιο λήψης µέτρων πρόληψης κατά της γρίπης των πτηνών εδώ και ένα χρόνο. 
              

Η περιγραφή των εγκαταστάσεων είναι η ακόλουθη:  
 
 Περιγραφή κλουβιών 
 

Τα κλουβιά έχουν σχήµα κανονικού εξαγώνου µε πλευρά µήκους ενός µέτρου και ύψος 
δυόµισι µέτρα. Το δάπεδο των κλουβιών είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα. Ο σκελετός 
αποτελείται από σωλήνα 2΄΄ ιντσών ο οποίος είναι πακτωµένος σε περιµετρικό κράσπεδο από 
άοπλο σκυρόδεµα 0,15Χ0,15 µ. Περιµετρικά του σκελετού, από την εξωτερική πλευρά υπάρχει 
µεταλλικό πλέγµα    µε οπή 0,04Χ0,08 µ. , στην εσωτερική πλευρά του σκελετού υπάρχει 
πλέγµα µε οπή 0,02Χ0,02 µ. και µέσα από το εσωτερικό πλέγµα υπάρχει κοτετσόσυρµα . Στο 
επάνω µέρος των κλουβιών και σε ύψος 1,60 µέτρων υπάρχει πλαστικό κάλυµµα περιµετρικά 
του κλουβιού πλάτους 0,50µ. Τα κλουβιά φέρουν κωνική σκεπή και είναι σκεπασµένα µε 
επίπεδη αµιαντοσανίδα. 
         

 Ο αριθµός των κλουβιών είναι δεκαπέντε (15). Τα κλουβιά είναι ενωµένα στην σειρά 
µε µεταλλική πέργκολα η οποία ακολουθεί το σχήµα και το υλικό κατασκευής των κλουβιών . 
Στον σκελετό της κάθε πέργκολας υπάρχει διπλό καθιστικό το οποίο αποτελείται από µεταλλικό 
σκελετό µε ξύλινα  πλατοκαθίσµατα. Τα κλουβιά και οι πέργκολες εναλλάσσονται µέσα στον 
χώρο σχηµατίζοντας ένα τελικό σίγµα. 
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Ποσότητα πουλιών 
Τα πουλιά τα οποία φιλοξενούνται σήµερα στο πάρκο Αναψυκτηρίου είναι τα παρακάτω: 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
1. Παπαγαλάκια      100  
2. Πέρδικα πεδινή         2  
3. Παπί Κινέζικο         1  
4. Φραγκόκοτα         1  
5. Περιστέρια         6  
6. Παγώνι         1  
7. Φασιανοί         4  
8. ∆εκοχτούρες         2  
         
Περιγραφή  χώρου κλουβιών 
         Η έκταση του περιβάλλοντα χώρου, που φιλοξενούνται τα κλουβιά των πτηνών είναι 
συνολικά ένα (1) στρέµµα, από το οποίο τα τριακόσια πενήντα  (350) τ.µ 
φιλοξενούν τα κλουβιά των πτηνών, τα εκατόν πενήντα (150) τ.µ την περιοχή της 
περιφραγµένης λίµνης και τα πεντακόσια (500) τ.µ αποτελούν περιβάλλοντα χώρο πρασίνου. 
 
Πράσινο 
         Περιµετρικά των κλουβιών υπάρχει φυτότοιχος από Πυράκανθους Λίγουστρα και 
Αγγελικές. Τα δένδρα τα οποία υπάρχουν είναι Λεύκες, Κουτσουπιές και Αγριελιές . Ανάµεσα 
στον χώρο των κλουβιών υπάρχουν δύο παρτέρια µε τριανταφυλλιές  ενώ στον υπόλοιπο 
χώρο υπάρχει χλοοτάπητας.   
                                                                                                                                                               
Η σηµερινή εικόνα του χώρου είναι προβληµατική και µπορούµε να πούµε ότι λειτουργεί 
αποτρεπτικά στον επισκέπτη. Τα κλουβιά χρήζουν ευρύτατων επισκευών (βαψίµατα, 
αντικατάσταση στις στέγες, αντικατάσταση οξειδωµένων σκελετών και πλεγµάτων κ.λ.π) και 
γενικά απαιτούνται εργασίες συνολικής συντήρησης του χώρου τόσο στο πράσινο όσο και στις 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις, φωτιστικά, καθιστικά, πλευρικά τοιχώµατα λίµνης κ.λ.π.  
            Ταυτόχρονα, δεχόµαστε πολλά παράπονα από τους περιοίκους για δυσοσµία, που 
γίνεται ιδιαίτερα έντονη τους θερινούς µήνες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία µας καθηµερινά 
απασχολεί εργαζόµενο στο χώρο του πάρκου Αναψυκτηρίου, προκειµένου να φροντίζει την 
καθαριότητα των κλουβιών, του περιβάλλοντα χώρου και τη σίτιση των πουλιών.   
             Εκτός από τον χώρο των πουλιών, προβληµατικές είναι πλέον και οι κατασκευές που 
λειτουργούν νοτιότερα,  στο χώρο της παιδικής χαράς και συγκεκριµένα  το µεγάλο 
χωροδικτύωµα , το οποίο θα πρέπει άµεσα είτε να επισκευασθεί είτε να αντικατασταθεί  µε 
άλλες δραστηριότητες καθώς επίσης και ο υφιστάµενος εξοπλισµός σε παγκάκια. 
            Κατά συνέπεια θεωρούµε ότι ολόκληρος ο χώρος βόρεια του αναψυκτηρίου πρέπει να 
αντιµετωπισθεί εκ νέου και µε τη σηµασία που έχει ως ένας βασικός κεντρικός ελεύθερος 
χώρος της πόλης, ώστε να παραλάβει νέες χρήσεις και λειτουργίες που θα συµβάλουν µε τον 
καλύτερο τρόπο στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του χώρου.                                                                                            

 Για όλους αυτούς τους  λόγους προτείνουµε την αποµάκρυνση των κλουβιών 
και των πουλιών από το συγκεκριµένο χώρο. 

             Αναφορικά δε µε τα πουλιά, ενηµερώνουµε ότι υπάρχει συνεννόηση µε τον 
¨Φιλοζωϊκό ‘Όµιλο Καλαµάτας¨ ο οποίος προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα τους 
µεταφέροντας τα σε κατάλληλο χώρο που θα είναι στην εποπτεία του. 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ    

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ.Υ  
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                         

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
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Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Αθανασόπουλος επισηµαίνει ότι εκεί υπάρχει έντονο 
πρόβληµα (δυσοσµία, νόσος πτηνών, χρήστες ναρκωτικών) και επιτάσσεται η αποµάκρυνση 
των κλουβιών και των πτηνών προκειµένου να υπάρξει αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση 
της περιοχής. 
 
Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

 
Επιδιώκουµε η ∆ηµοτική Αρχή να έχει τις καλλίτερες σχέσεις µε τις φιλοζωϊκές 
οργανώσεις. Αποφασίσαµε να µην δίνουµε άδεια για εγκατάσταση τσίρκο στην 

πόλη µας και γράψαµε στο τεχνικό πρόγραµµα χρήµατα για την κατασκευή κυνοκοµείου.  
Υπήρξε συνεννόηση µε τον κυνηγετικό σύλλογο για την µεταφορά των πτηνών στο χώρο του 
συλλόγου για την οποία συµφωνούν και οι φιλοζωϊκές οργανώσεις.           
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, καθώς και την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου όσον αφορά στο 
χώρο που θα µεταφερθούν τα πτηνά,  
 
 

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

I. Εγκρίνει την αποµάκρυνση κλουβιών – πτηνών από το ∆ηµοτικό Πάρκο βόρεια 
του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου  για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 
πρωτ. 4606/27-2-2007  εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της 
∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής και την µεταφορά αυτών σε χώρο του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαµάτας.  

 
II.  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος 

 13. Οικονοµάκου Μαρία  

 14. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 15. Σπίνος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 16 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


