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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  417/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Ιουνίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 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. 19/08-06-2007 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 Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 413 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 413 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται 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, ο οποίος 
αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αγορά έκτασης για δηµιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο ∆ήµο Καλαµάτας.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος, αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
13138/11-6-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: ¨ Αγορά έκτασης για καταφύγιο αδέσποτων ζώων στο ∆ήµο Καλαµάτας¨ 
 
 
           Ένα από τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος στο αστικό περιβάλλον, 
είναι η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, κυρίως σκύλων. 
             Οι λόγοι αποµάκρυνσής τους από τον αστικό χώρο δεν είναι αισθητικοί, αλλά λόγοι 
ουσιαστικής προστασίας και ευζωίας των ίδιων των ζώων , ελέγχου των ανεξέλεγκτων 
γεννήσεων (στειρώσεις) και βέβαια υγειονοµικής σηµασίας που σχετίζεται µε τις 
ζωοανθρωπονόσους  (εχινοκοκκίαση – υδατίδωση, λεϊσµανίαση κ.λ.π). 
              Για την αντιµετώπιση των αδέσποτων ζώων την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων 
τους κ.λ.π έχει θεσπιστεί ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο εναρµονισµένο µε τις αντίστοιχες 
οδηγίες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συγκεκριµένα: ο Ν.3170/2003  ¨ ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες 
διατάξεις¨, η υπ΄αρ. 198/30-10-2003 κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ¨  όροι 
και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς ¨ κ.λ.π. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 3170/2003 τα καταφύγια αδέσποτων ζώων ιδρύονται 
και λειτουργούν από τους δήµους, τις κοινότητες και τα ζωοφιλικά σωµατεία σε ιδιόκτητους ή 
µη χώρους.  
              Απαραίτητη προϋπόθεση για την δηµιουργία ενός τέτοιου καταφυγίου στο ∆ήµο 
Καλαµάτας είναι η εξεύρεση κατάλληλης έκτασης, προκειµένου σε συνεργασία µε 
ζωοφιλικά σωµατεία και την αρµόδια ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής να αναπτυχθούν υποδειγµατικά 
οι προβλεπόµενες δράσεις. 
               Η διαδικασία αγοράς γης από τον ∆ήµο Καλαµάτας για το σκοπό θα γίνει µε 
δηµοπρασία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις , Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) άρθρα 186 και 191 
καθώς και το Π.∆ 270/81. 
               Οι γενικοί όροι, προϋποθέσεις και κριτήρια καταλληλότητας που πρέπει να 
πληρούνται και θα περιληφθούν στη σχετική διακήρυξη για την αγορά γης, είναι:  
 

1. Η έκταση πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισµού. 

2. Η προσφερόµενη έκταση πρέπει να είναι προσπελάσιµη από δηµοτικό ή αγροτικό 
δρόµο πλάτους τουλάχιστον 3 µέτρων. 

3. Η προσφερόµενη έκταση θα πρέπει να είναι ελεύθερη βαρών. 
4. Να είναι µεγαλύτερη των δέκα (10) στρεµµάτων. 
5. Να  βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατό (100) µέτρων από κτίρια 

οποιασδήποτε χρήσης. 
6. Να βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατό (100) µέτρων από όρια σχεδίου 

πόλης ή οικισµού. 
7. Να µην διακόπτεται από µικρό ή µεγάλο φυσικό αποδέκτη όµβριων υδάτων ( ρέµα , 

χαράδρα κ.λ.π) και να µην αποτελεί το έδαφος τόπο (λεκάνη) συγκέντρωσης όµβριων 
υδάτων. 
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8. Η λειτουργία καταφυγίου ζώων στη συγκεκριµένη έκταση να µην έρχεται σε 
σύγκρουση µε υπάρχουσες ή προβλεπόµενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή, που 
απορρέουν από θεσµικό πλαίσιο ή εγκεκριµένη µελέτη. 

9. Να µην βρίσκεται σε περιοχή γεωργικής γης. 
10. Να µη βρίσκεται σε περιοχή ακατάλληλη για την υγιεινή διαβίωση ανθρώπων και ζώων. 
  

                   Περισσότερα για τους ειδικούς όρους, την διαδικασία της δηµοπρασίας και τον 
τρόπο πληρωµής και παράδοσης του ακινήτου θα αναφέρονται στην διακήρυξη που θα 
καταρτίσει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 
                   Η δαπάνη πληρωµής για την αγορά της έκτασης θα βαρύνει τον κωδικό του 
δηµοτικού προϋπολογισµού µε αριθµό  Κ.Α : 35.7111.01 και πηγή χρηµατοδότησης από 
∆ηµοτικούς Πόρους. 
                   Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 3463/2006-∆.Κ.Κ άρθρα 186 και 191) το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει για την αναγκαιότητα της αγοράς γης  για τον 
συγκεκριµένο σκοπό και τη διενέργεια δηµοπρασίας για την υλοποίησή   της . 
 
                    Μετά τα παραπάνω 
 
                                                   Εισηγούµαστε 
 
Την έγκριση της αγοράς έκτασης για καταφύγιο αδέσποτων ζώων στο ∆ήµο 
Καλαµάτας σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν προηγούµενα. 
 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ» 
 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του τα 
προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρων 186 και 191 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
 
  

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

I. ∆ιαπιστώνει την αναγκαιότητα της αγοράς έκτασης για καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων στο ∆ήµο Καλαµάτας σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στην υπηρεσιακή 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας που 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
 
II.  ∆ιαβιβάζει το θέµα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων και 

τη σύνταξη της σχετικής διακήρυξης. 
 
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
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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. Αλευράς ∆ιονύσιος 
 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
 4. Γουρδέας Ανδρέας  
 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 
 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  
 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 
 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 
 13. Λαγανάκος Γεώργιος 
 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 
 16. Μπασακίδης Νικόλαος  
 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 
 20. Σπίνος Γεώργιος 
 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 27 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


