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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  213/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 06η Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 15η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 211 απόφαση), 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 211 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 205 απόφαση), 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 211 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµάκου Μαρία και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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 της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ που 
αρχικά παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, µετά τη µη αποδοχή του αιτήµατός τους  για αναβολή 
της συνεδρίασης ως απότιση ελαχίστου φόρου τιµής στους υπαλλήλους που έχασαν της ζωή 
τους από την επίθεση µε µολότοφ στο υποκατάστηµα της τράπεζας MARFIN ΕΓΝΑΝΤΙΑ.) 

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συγκρότηση επιτροπής για την επίβλεψη του προγράµµατος (περισυλλογή, σήµανση, 
καταγραφή, στείρωση, εµβολιασµό, επανένταξη) των αδέσποτων ζώων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 9150/28-4-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής για την ε̟ίβλεψη του ̟ρογράµµατος (̟ερισυλλογή, σήµανση, 

καταγραφή, στείρωση, εµβολιασµό, ε̟ανένταξη) των αδέσ̟οτων ζώων. 

 

     Τα αδέσ̟οτα ζώα α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της ̟όλης και η ̟ροστασία τους α̟οτελεί βούληση της ∆ηµοτικής 
Αρχής.  
    Το ̟ρόγραµµα διαχείρισης αδέσ̟οτων ζώων  του ∆ήµου Καλαµάτας έχει ως βασικούς άξονες την ̟ερισυλλογή, την 
καταγραφή και τη σήµανση, τον εµβολιασµό, την στείρωση, την α̟ο̟αρασίτωση, την ̟ερίθαλψη και τέλος την 
υιοθεσία ή ε̟ανατο̟οθέτησή τους στον φυσικό τους χώρο. Οι δράσεις του ∆ήµου Καλαµάτας  είναι κατ' εφαρµογή του 
ΝΟΜΟΥ 3170/03 και της υ̟ουργικής α̟όφασης 280239/19-11-2003 ̟ου αφορά στον τρό̟ο σήµανσης, καταγραφής 
των αδέσ̟οτων ζώων, και ε̟ανένταξής τους στο φυσικό τους ̟εριβάλλον  για τα ζώα συντροφιάς αδέσ̟οτα και µη.  
   Είναι σηµαντικό όλα τα αδέσ̟οτα ζώα να είναι στειρωµένα, για τον ̟εριορισµό του ̟ληθυσµού τους, και υγιή, 
εµβολιασµένα και α̟ο̟αρασιτωµένα για λόγους βιωσιµότητας τους αλλά και για λόγους δηµόσιας υγείας 
     Για την ε̟ίβλεψη του ̟αρα̟άνω ̟ρογράµµατος, είναι α̟αραίτητη η συγκρότηση µιας ε̟ιτρο̟ής βάση της υ̟. 
αρθ.280239/19-11-2003 υ̟ουργικής α̟όφασης, του Ν.3170/2003. 
          Η ε̟ιτρο̟ή θα α̟οτελείται α̟ό τρία µέλη: 
- ένα εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου  ̟ου είναι υ̟εύθυνος για την διαχείριση των αδέσ̟οτων ζώων, 
- έναν κτηνίατρο της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
- ένα µέλος του  φιλοζωικού οµίλου Καλαµάτας 
           Λαµβάνοντας υ̟΄ όψη τα ̟αρα̟άνω 

 
Εισηγούµαστε 

 
Την συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής ε̟ίβλεψης ̟ρογράµµατος των αδέσ̟οτων ζώων  η ο̟οία θα α̟οτελείται α̟ό τους: 
1. Παχή Λεωνίδα τεχνολόγο γεω̟όνο (φυτικής  & ζωικής ̟αραγωγής) µε ανα̟ληρώτρια την Σταµατελο̟ούλου 

Αγγελική δασολόγο  της ∆/νσης Γεωτεχνικών υ̟ηρεσιών. 
2. Κυριακή Μηνόγιαννη – Σκιαδά κτηνίατρος της ∆/νσης κτηνιατρικής µε ανα̟ληρωτή τον Σαρδέλη ∆ηµήτριο 

κτηνίατρο του Α.Κ. Καλαµάτας. 
3. Κούµανης ∆ηµήτριος ̟ρόεδρος του φιλοζωικού οµίλου Καλαµάτας µε ανα̟ληρωτή  τον Σια̟έρα Αριστείδη 

ταµεία. 
                                                                             

 Ο ∆ιευθυντής Γεωτεχνικών Υ̟ηρεσιών 
Λιοντήρης Γιάννης 
MSc  Γεω̟όνος» 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

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

Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής για την επίβλεψη του προγράµµατος 
(περισυλλογή, σήµανση, καταγραφή, στείρωση, εµβολιασµό, επανένταξη) των 
αδέσποτων ζώων, αποτελούµενη από τους παρακάτω:  
 
1. Παχή Λεωνίδα, τεχνολόγο γεωπόνο (φυτικής  & ζωικής παραγωγής) µε 

αναπληρώτριά του την Σταµατελοπούλου Αγγελική, δασολόγο  της ∆/νσης 
Γεωτεχνικών υπηρεσιών. 

 
2. Κυριακή Μηνόγιαννη – Σκιαδά, κτηνίατρο της ∆/νσης κτηνιατρικής µε 

αναπληρωτή της τον Σαρδέλη ∆ηµήτριο, κτηνίατρο του Α.Κ. Καλαµάτας. 
 
3. Κούµανη ∆ηµήτριο, πρόεδρο του Φιλοζωϊκού Οµίλου Καλαµάτας µε αναπληρωτή 

του τον Σιαπέρα Αριστείδη ταµία. 
 

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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  
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 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 13 Μαΐου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


