ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 34/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 142/2014
Περίληψη
Γνωμοδότηση για χώρο επανένταξης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Στη Βέροια, σήμερα, 23/10/2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 34/20-10-2014 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9)
μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΗ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής :
Με τις παρ. 2 και 2ι του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και
διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου,
σχετικά με:
«α) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών
καθώς και την καθαριότητα αυτών,
β) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.»
Με το Δ.Υ./26-9-2014 εισηγητικό σημείωμα το Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου ζητά
από το Συμβούλιό μας να γνωμοδοτήσει θετικά, ή όχι, για την χρησιμοποίηση του αγροτεμαχίου 613 της Οριστικής
Διανομής 1931 του αγροκτήματος Βέροιας, ως χώρου για την επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. 4/2013 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς του Δήμου Βέροιας, την οποία σας διαβιβάζω μαζί με όλη την αλληλογραφία που μας κοινοποιείται, για
να λάβετε γνώση.
Τα συγκεκριμένο με αριθμ. 613 αγροτεμάχιο της Ο.Δ. 1931 του αγροκτήματος Βέροιας, (6.562,00 τ.μ.)
βρίσκεται απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Βέροιας, αριστερά πριν την Γέφυρα, παίρνοντας την αγροτική
οδό, σε περιοχή εκτός σχεδίου της πόλης, δίπλα στην κοίτη του Τριποτάμου και είναι χαρακτηρισμένο ως «Χέρσο»
(υπάρχει και αεροφωτογραφία). Περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου Βέροιας με την υπ΄αριθμ. 12064/2064/58
απόφαση Νομάρχη Ημαθίας.
Είναι ένας χώρος στον οποίο θα γίνει η επανένταξη, δεν θα είναι περιφραγμένος και φυσικά προέχει η
ασφάλεια των πολιτών και των ζώων. Ο φυσικός χώρος θα είναι εκεί. Δεν κάνουμε κάτι παράνομο ούτε κάτι που δεν
είναι ηθικό.
Αντιδήμαρχος κ. Σιδηρόπουλος:
Προφανώς για το θέμα η 5μελής Επιτροπή που δημιουργήθηκε κατέληξε σε 4 θέσεις. Η μία απ’ αυτές
αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Βέροιας που πρέπει να γνωμοδοτήσει. Η Επιτροπή αυτά αποφάσισε, ώστε να
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα. Όπως γνωρίζετε έχουμε καθημερινά καταγγελίες για
επιθέσεις, όπως για παράδειγμα στο 2ο Λύκειο όπου καθηγητές και γονείς ανέφεραν δαγκώματα αδέσποτων. Είναι

ένα θέμα. Να μάθουμε να ζούμε με τα αδέσποτα. Πάντως αυτό προβλέπεται από τον νόμο και ζητείτε η
γνωμοδότησή σας.
κ. Καλπάκη Αιμιλία: Από παλιά, τον Μάρτιο, προσήλθε η 5μελής επιτροπή και αποφάσισε ομόφωνα για την
περιοχή στο γήπεδο. Απορρίψαμε τις υπόλοιπες. Ο κ. Κορωνάς είχε σχέδιο να βγάλει τα σκυλιά του Κυνοκομείου.
Πρακτικά πως θα γίνει στον χώρο αυτό; Και επίσης, ποτέ δεν υπήρχε συνεργασία μαζί μας.
κ. Τζήμα-Τόπη: Η βούληση όλων μας είναι, προφανώς, να βρούμε λύση βιώσιμη στο θέμα. Το πρόβλημα
χρονίζει και πρέπει να βρεθεί λύση. Να καταλήξουμε, πώς μπορούμε να συγκεράσουμε την επανένταξη, σύμφωνα
με τη βούληση του νομοθέτη. Ισχύει αυτό που λέχθηκε ότι όπου ταίζονται πηγαίνουν τα ζώα, αλλά εκεί όλα μαζί δεν
θα είναι επικίνδυνα; Να γίνει συνεργασία με το Κυνοκομείο, πώς θα λειτουργήσει αυτό; Θα σιτίζονται εκεί; Θα
πληρώνουμε πάλι σαν Δήμος; Καταρχάς συμφωνώ. Να δούμε πως θα συνεργαστούμε και με τα Φιλοζωϊκά
Σωματεία και να δούμε και τι θα γίνει με όσα ζώα μένουν στο κέντρο και επιτίθενται.
κ. Μπρανιώτης: Μ’ ενδιαφέρει πρωτίστως η ασφάλεια των ανθρώπων και μετά των ζώων. Ο χώρος αυτός
θα έχει ασφάλεια; Θα μαζευτούν εκεί 50-100 σκυλιά; Μήπως μετατοπίσουμε το πρόβλημα και κατά πόσο δεν θα
ξαναγυρίζουν στο κέντρο της πόλης; Να δούμε και το θέμα του Γηπέδου. Εφόσον υπάρχουν μέτρα, συμφωνώ. Αυτό
πάλι που γίνεται μέσα στην πόλη να το δούμε, γιατί αν υπάρχουν άρρωστα ή επικίνδυνα αδέσποτα και επιτεθούν στο
παιδί μου τι πρέπει να κάνω; Μην απαιτούν μόνο οι Φιλόζωοι, να συνεργαστούν και να βοηθήσουν.
κ. Τσιάνος: Το οικόπεδο εκεί είναι χέρσο; Υπάρχουν δίπλα άλλα καλλιεργήσιμα που επισκέπτονται
άνθρωποι και μπορεί να υπάρξουν επιθέσεις;
κ. Αγγέλογλου: Τα πιο πολλά προβλήματα έγιναν επειδή όλοι πάντοτε ήθελαν εν κρυπτώ να κάνουν
πράξεις. Δεν καλέσατε σήμερα τα Φιλοζωϊκά Σωματεία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα συζητήθηκε μόνο μία
φορά 2 η ώρα τη νύχτα. Να το αναβάλλετε , να δουν τα μέλη σας που είναι το μέρος αυτό και να ξανασυζητηθεί εφ’
όλης της ύλης.
Πρόεδρος: Ανακοινώθηκε στις εφημερίδες, δεν καλούμε συγκεκριμένα κάποιον. Εμείς για το θέμα θα
γνωμοδοτήσουμε, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει.
Αντιδήμαρχος: Οι χώροι δεν θα είναι απλοί, θα έχει ποτίστρες και ταίστρες και οι υπάλληλοι του
Κυνοκομείου θα φροντίζουν και αυτά τα αδέσποτα, Είναι τρεις υπάλληλοι που θα τα επισκέπτονται καθημερινά, θα
τα ταίζουν, θα έχουμε εγκαταστάσεις προστασίας και καλύτερα ελεγχόμενα, θα τα παρακολουθούμε, θα
εμβολιαστούν όλα. Δεν θα είναι στην τύχη τους. Προσπαθούμε να προσληφθεί κτηνίατρος.
κ. Τζήμα-Τόπη: Άρα, όχι περίφραξη, θα σιτίζονται από το προσωπικό του Κυνοκομείου. Άρα θα τα
επανεντάσσει εκεί, ενώ πριν ξαναγύριζαν στις γειτονιές της πόλης. Για την απόσταση από το Γήπεδο;
κ. Μπρανιώτης: Η επιλογή έγινε το 2014. Από τότε υπάρχει κάτι που άλλαξε στον χώρο, υπάρχουν
καλλιέργειες; Μιλάτε για 10-12 ζώα;
κ. Καρολίδης: Να προσθέσω κάτι. Ο χώρος πρόσβασης προς τα εκεί, κάθε δύο Κυριακές, γεμίζει από
αυτοκίνητα που παρκάρουν για αγώνες. Είναι πολυσύχναστο σημείο, το έχετε δει; Πως είναι δυνατόν εκεί να
υπάρχουν 50-60 ζώα;
κ. Τζήμα-Τόπη: Καλούμαστε για τον συγκεκριμένο χώρο. Στην Αγ.Βαρβάρα ή στην Πατρίδα; Εκεί ποια θα
πάνε; Θα πάνε και δικά μας σκυλιά;
Αντιδήμαρχος: Θα αποφασίσουν εκείνοι για τα δικά τους, οι τοπικές κοινότητες.
Πρόεδρος: Εγώ όσο ανέλαβα, είδα ότι υπάρχει συνεργασία του Δήμου και του Αντιδημάρχου με τα
Φιλοζωϊκά Σωματεία για εμβολιασμούς και στειρώσεις. Που δεν συμφωνούμε; Σήμερα εμείς θα γνωμοδοτήσουμε
μόνο για την Βέροια.
κ. Αγγέλογλου: Δεν γνωμοδοτείτε για την ουσία της πρότασης ως έχετε καθήκον για την πόλη. Υπάρχει η
5μελής επιτροπή αλλά εσείς σαν Δ.Κ. πρέπει να προτείνετε τη θέση όχι η 5μελής. Η Δ.Κ. πρέπει να είναι ανώτερο
όργανο.
κ. Μπρανιώτης: Λέτε να το δούμε από μηδενική βάση και να έχουμε άποψη για το χώρο, δεν καταλαβαίνω,
για τον χώρο λέτε ή γενικά;
κ.Τζήμα-Τόπη: Θα μπορούσαμε σαν Δ.Κ. να ζητήσουμε και επιπλέον χώρους λόγω της γειτνίασης με το
Γήπεδο. Ίσως το αναβάλλουμε και ζητήσουμε να μας κάνουν κι άλλες προτάσεις, όχι τόσο κοντά. Να μας
υποδείξουν άλλους δυο χώρους. Να τους εξετάσει και η 5μελής επιτροπή.
Πρόεδρος: Το θέμα είναι επείγον. Προέχει η ασφάλεια και των πολιτών και των αδέσποτων. Το φυσικό
περιβάλλον των αδέσποτων δεν είναι το κέντρο της πόλης. Έχει οριστεί αυτός ο χώρος επανένταξης για την πόλη
της Βέροιας από 5μελή επιτροπή , δύο εκ των οποίων είναι μέλη φιλοζωικών σωματείων. Πιστεύω ότι ο χώρος είναι
κατάλληλος. Βασικό είναι ότι εκεί υπάρχει νερό και η περιοχή δεν είναι κατοικημένη. Ο Δήμος αναλαμβάνει μέρος
της σίτισης και της ασφάλειας των αδέσποτων στο χώρο αυτό. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε μαζί μας και τη
βοήθεια των φιλοζωικών σωματείων τόσο για τη σίτιση όσο και για την ασφάλεια των ζώων συντροφιάς.
κ. Τζήμα-Τόπη: Αντιλαμβάνομαι το επείγον αλλά με ποιο κριτήριο επελέγη ο συγκεκριμένος χώρος;
Αντιδήμαρχος: Η Επιτροπή επέλεξε το χώρο, είχε συνεργασία με το Τμήμα Περιουσίας, έκανε αυτοψίες,
κλπ. Να γίνει μια αρχή. Πάντως δεν μας δεσμεύει τίποτε. Αν υπάρξουν προβλήματα θα το ξαναδούμε, ας πάμε μετά
αλλού.
Πρόεδρος: Συμφωνούμε;

κ. Κεφαλίδης: Έχω επιφυλάξεις, αλλά το συμφέρον όλων είναι γρήγορα να λυθεί το θέμα, να πάνε 20
σκυλιά στο μέρος εκεί. Γι’ αυτό συμφωνώ.
κ. Μπρανιώτης: Κι εγώ, με την προϋπόθεση να φυλάσσεται.
κ. Τζήμα-Τόπη: Εφόσον επελέγη με κριτήρια και αφού γίνεται επανένταξη σύμφωνα με το νόμο και θα
υπάρχουν σίτιση και νερό, τότε συμφωνώ.
Πρόεδρος: Ωραία, συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ.,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά για την χρησιμοποίηση του αγροτεμαχίου 613 της Οριστικής Διανομής 1931 του
αγροκτήματος Βέροιας, ως χώρου για την επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
4/2013 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου
Βέροιας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2014.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Βέροια 24/10/2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια 24-10-2014
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 142/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Γνωμοδότηση για χώρο επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 142/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Αρχείο
2. Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

