
                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 243 /2015 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αίτησης Ανδρέα Φράγκου για μίσθωση ακινήτου του, με σκοπό τη φύλαξη αδέσποτων 
ζώων» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2015, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 12/20555/27.07.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:  
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
               Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

17. Μπακέλλας Γεώργιος 
        παράταξη μείζονος μειοψηφίας 

«ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
2. Ζάρρας Γεώργιος  
3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος  
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 18. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-                   

           Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης    
          «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 

5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  
6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 
        Οικονομικών Υπηρεσιών 

19. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής  
          παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
8. Παναγόπουλος Χρήστος  
9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
10. Δούλος Παντελής  
11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  
        Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 
12. Ευσταθόπουλος Ηλίας 

20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής  
           παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ              
           ΗΛΙΔΑΣ»] 

13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
        Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

15. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης  

 
Απόντες 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
  1. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Γκουβίτσα Σταυρούλα, 4. 

Πασσάς Ιωάννης,  
  5. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 6. 

Μπιλίρης Νικόλαος, 7. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 8. Νικολόπουλος Νικόλαος, 9. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 
10. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 11. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 12. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 13. 
Ντάνασης Χαράλαμπος. 

  Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
  Ο κ. Μπακέλλας αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση των ενημερώσεων από τον δήμαρχο.  

ΑΔΑ: ΩΥΥΙΩΡΘ-ΔΦΧ



 Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

  Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποιος μεταξύ άλλων ανέφερε: 
 «Όπως θα ακούτε κάθε μέρα κύριοι συνάδελφοι, έχει προκύψει ένα μείζον θέμα με τα αδέσποτα 
ζώα. Έχει ευαισθητοποιηθεί τώρα τελευταία η κοινωνία, και ίσως και οι φιλόζωοι και κάποιοι σύλλογοι, με 
αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όντως περιφέρονται κάποια αδέσποτα, και πολλοί ίσως τα 
εγκαταλείπουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο κάτω στη Μαραθιά. Έτσι, πολλές φορές, έχουμε φτάσει σε 
σημείο σήμερα, να δεχόμαστε και την κριτική των συμπολιτών μας, αλλά και έχει επιληφθεί πολλές φορές 
και η εισαγγελέας, η οποία κατ' επανάληψη μας έχει συστήσει να λάβουμε άμεσα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Ήδη, εμείς έχουμε συστήσει επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για τη 
συλλογή των σκύλων και την περαιτέρω φροντίδα, και στην οποία συμμετέχει και μια κτηνίατρος η οποία 
αναλαμβάνει την ιατρική φροντίδα των σκύλων. Σήμερα λοιπόν, στο διά ταύτα, εμείς σαν δήμος πρέπει να 
βρούμε, να αναζητήσουμε επειγόντως έναν χώρο, για να τακτοποιήσουμε το θέμα αυτό, δηλαδή να 
συγκεντρώνουμε τα σκυλάκια και να τα φροντίζουμε. Από την προσπάθεια που έγινε, και από διάφορες 
προτάσεις που δεχτήκαμε, υποβλήθηκε στον δήμο μια πρόταση από κάποιο συγκεκριμένο κύριο, τον 
Ανδρέα Φράγκο, ο οποίος έχει εμπειρία στο θέμα αυτό. Διαθέτει ένα ακίνητο στα Άγναντα, ήταν 
εκπαιδευτής σκύλων, διαθέτει και εγκαταστάσεις. Μάλιστα, μου έχει φέρει και φωτογραφίες εδώ … 
 Πράγματι, έχει κάποιες εγκαταστάσεις πάρα πολύ καλές, έχει δηλαδή ανά σκύλο και ένα σπιτάκι, 
και ο νόμος προβλέπει τουλάχιστον να έχουμε, ανάλογα και με τον αριθμό βέβαια, τουλάχιστον 40 με 50 
σπιτάκια, τα οποία εκεί υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, έκανε μια αίτηση στον δήμο, η οποία πήγε και στην 
οικονομική επιτροπή, και ακολούθως εμείς σαν αρμόδια υπηρεσία, εισηγούμεθα, επειδή υπάρχει 
κατεπείγον και πρέπει να περισυλλέξουμε άμεσα τα αδέσποτα τα οποία πολλές φορές καθίστανται και 
επικίνδυνα..». 

  Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι  όντως, η κατάσταση στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή 
έχει γίνει επικίνδυνη. Δεδομένου όμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κανένας κατάλληλος χώρος, παρ’ 
όλες τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής, καθώς κάτοικοι εντός της πόλεως αντιδρούν σε μία τέτοια 
εγκατάσταση, πρότεινε να εγκριθεί η σκοπιμότητα ενοικίασης του προαναφερόμενου χώρου, καθώς είναι 
ο μοναδικός κατάλληλος, και η οικονομική επιτροπή να ορίσει την τιμή εκμίσθωσης και τους όρους τής 
σύμβασης. 
 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

  Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε ως προς  την καταλληλότητα του χώρου και τη διαδικασία επιλογής 
του, διευκρινίζοντας ότι κρίνει αναγκαία την εξεύρεση χώρου. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση τού αντιδήμαρχου, β) τις 
προτάσεις τού δήμαρχου, γ ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1  Ν. 3852/10,  

 
Κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 
1. Κρίνει απολύτως αναγκαία την εξεύρεση χώρου στέγασης και φύλαξης αδέσποτων ζώων. 
2. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα ενοικίασης  του ακινήτου ιδιοκτησίας Ανδρέα Φράγκου, που βρίσκεται 

στην Τ.Κ  Αγνάντων Δήμου Ήλιδας, λόγω του κατεπείγοντος και της επικινδυνότητας του θέματος. 
3. Το παραπάνω ακίνητο κρίνεται ως το μοναδικό κατάλληλο για τη στέγαση αδέσποτων ζώων, ενώ 

ο ιδιοκτήτης θα αναλάβει τη συντήρηση και φύλαξή τους.,  
4. Η τιμή ενοικίασης του παραπάνω χώρου και οι όροι τής σχετικής σύμβασης, θα οριστούν από την 

οικονομική επιτροπή τού δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -243- έτους 2015 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 

Ακριβές απόσπασμα 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

                Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

ΑΔΑ: ΩΥΥΙΩΡΘ-ΔΦΧ
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