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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 17/2012
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης,
σήμερα 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18.00΄, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ’ αριθ.
29.179/24-09-2012, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου,  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός)
καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου,
Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας,  επιδόθηκε κανονικά στον
Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, καθώς επίσης και
στους Προέδρους Τοπικών  και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του
Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν.
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε
σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21,  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.- ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.- ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.- ΠΟΛΥΖΩΊ΄ΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4.- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5.- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
6.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7.- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.- ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
9.- ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
12.- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13.- ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
14.- ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
15.- ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1.- ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
2.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
3.- ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4.- ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.- ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
6.- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν
προσήλθαν.

 ΟΙ Δ.Σ. κ. 1.- ΧΑΤΖΗ –
ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ και 2.-
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

Αριθ. Αποφάσεως
452/2012

Π ε ρ ί λ η ψ η

Λήψη απόφασης για υπογραφή
συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου
Βόλβης με το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της
Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
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16.- ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17.- ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
18.- ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19.- ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
20.- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
21.- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΡΙΘ. 12 ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Η.Δ.
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
452/2012

 Ο Δ.Σ. κ. ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 19
ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Η.Δ. ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
460/2012.

 Η Δ.Σ. κ. ΠΟΛΥΖΩΊ΄ΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 19
ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 460/2012

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετά το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με
αριθμό απόφασης 458/2012, ύστερα από ομόφωνη απόφαση
των μελών του Δ.Σ. για λόγους εξυπηρέτησης πολίτη –
Δημότη, συζητήθηκε το αριθ. 20 θέμα της ημερήσιας διάταξης
το οποίο έλαβε αριθμό απόφασης 459/2012.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 18.00΄
Ώρα λήξης συνεδρίασης 01.00΄

Ο Δήμαρχος κ. Γαλαμάτης Ι. Δημήτριος, προσκλήθηκε
και προσήλθε στην συνεδρίαση  του Δ.Σ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος
Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

ΤΑ αριθ. 1,2,3,4,5,6,7,& 8 θέματα με αριθμούς αποφάσεων
433,434,435,436,437,438,439 & 440/2012 δεν αναγράφονταν στην
ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν ύστερα από ομόφωνη
απόφαση των παρόντων να συζητηθούν σαν κατεπείγοντα
Δημοτικά θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως
και εισηγούμενος το 12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε
τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:

Στην Δημοτική Κοινότητα Ασπροβάλτας, υφίσταται το πάρκο
αναψυχής – ζωολογικός κήπος γνωστό ως ΄΄ ΠΛΑΤΑΝΕΩΝΑΣ ΄΄.
Είναι ένα πάρκο, που λόγω της φυσικής του ομορφιάς και της
άνεσης του τεράστιου χώρου του, παρουσιάζει μεγάλη
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επισκεψιμότητα τόσο από ημεδαπούς όσο και αλλοδαπούς
τουρίστες αλλά και από  μαθητές σχολείων. Για το πάρκο –
ζωολογικό κήπο αυτό, δεν υπάρχει επίσημος χαρακτηρισμός, που
αυτό σημαίνει αδυναμία από μέρους του Δήμου, ένταξής του σε
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Ο Δήμος μας, με το ελλειπές
προσωπικό του, φροντίζει τόσο για τον καθαρισμό του χώρου –
πότισμα – κλάδεμα των δέντρων – φυτών όσο και για την φροντίδα
των υφισταμένων ζώων. Όσον αφορά όμως την φροντίδα των
ζώων, αυτά χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης από ειδικό
προσωπικό με ειδικές γνώσεις, ώστε αυτά να σιτίζονται σωστά, να
τους παρέχεται σωστή και υπεύθυνη Ιατροφαρμακευτική φροντίδα
ώστε να βιώνουν συνθήκες ευζωϊας. Για την επίτευξη του ανωτέρω
σκοπού, και λόγω της φύσεως του επαγγέλματός μου (κτηνίατρος)
ήρθα σε επαφή με το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Κτηνιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο
στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, χωρίς κόστος,
προτείνει συνεργασία με το Δήμο Βόλβης, με στόχο :

 Την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών της Κτηνιατρικής Σχολής. Για το σκοπό αυτό ο
Δήμος θα παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης
εκπαιδευτικών ασκήσεων των φοιτητών της Κτηνιατρικής
σχολής, στις εγκαταστάσεις του πάρκου Αναψυχής
Ασπροβάλτας, με βάση το πρόγραμμα που θα κοινοποιείται
από το εργαστήριο Ζωοτεχνίας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού
έτους.

 Την αναζήτηση κοινών μορφών δράσεων στους τομείς που
σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

 Την παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών προς τον
Δήμο από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της
Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., για την βέλτιστη αξιοποίηση
κατά χώρο και χρόνο των συντελεστών παραγωγής (ζωϊκό
υλικό, εγκαταστάσεις, επιστημονικές γνώσεις, εργασία,
κεφάλαιο, γη).

 Την ενίσχυση των προσπαθειών για συνεχή ενημέρωση των
εργαζομένων στο πάρκο αναψυχής σε νέες μεθόδους και
τεχνικές παραγωγής που προάγουν την υγεία και ευζωϊα των
εκτρεφόμενων ζώων.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
λήψη απόφασης για την σύναψη του ανωτέρω συμφωνητικού συνεργασίας
με το Α.Π.Θ.
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Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ., και το
σχετικό σχέδιο του συμφωνητικού συνεργασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Βόλβης και του εργαστηρίου Ζωοτεχνίας και Κτηνιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την
επίτευξη των σκοπών που αναγράφονται στο συνημμένο σχέδιο
συμφωνητικού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 452/2012
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  ΒΟΛΒΗΣ
Ακριβές απόσπασμα

ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

Του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου

Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης.

Στην Θεσσαλονίκης σήμερα …………του μηνός ……………..2012,
 Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή …………………..και

 Ο Δήμος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα τον Σταυρό,
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γαλαμάτη
Δημήτριο,

Οι οποίοι θα καλούνται εφεξής <<τα μέρη >> :

1.- Αναγνωρίζουν από κοινού ότι η κτηνοτροφία αποτελεί ένα
βασικό τομέα της παραγωγικής οικονομίας στην Ελλάδα και η
συμβολή της κτηνιατρικής επιστήμης αποτελεί σημαντικό
συντελεστή για την βιώσιμη ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα των κτηνοτροφικών μονάδων.

2.- Συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο:

 Την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών της Κτηνιατρικής Σχολής. Για το σκοπό αυτό ο
Δήμος θα παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης
εκπαιδευτικών ασκήσεων των φοιτητών της Κτηνιατρικής
σχολής, στις εγκαταστάσεις του πάρκου Αναψυχής
Ασπροβάλτας, με βάση το πρόγραμμα που θα κοινοποιέιται
από το εργαστήριο Ζωοτεχνίας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού
έτους.

 Την αναζήτηση κοινών μορφών δράσεων στους τομείς που
σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

 Την παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών προςε τον
Δήμο από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της
Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., για την βέλτιστη αξιοποίηση
κατά χώρο και χρόνο των συντελεστών παραγωγής (ζωϊκό
υλικό, εγκαταστάσεις, επιστημονικές γνώσεις, εργασία,
κεφάλαιο, γη).

 Την ενίσχυση των προσπαθειών για συνεχή ενημέρωση των
εργαζομένων στο πάρκο αναψυχής σε νέες μεθόδους και

ΑΔΑ: Β43ΘΩ9Ω-ΚΑΜ



6

τεχνικές παραγωγής που προάγουν την υγεία και ευζωϊα των
εκτρεφόμενων ζώων.

3.- Το παρόν Συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του
από τους εκπροσώπους των δύο μερών. Η διάρκεια ισχύος του
ορίζεται να είναι τριετής και θα υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση
από τα συμβαλλόμενα μέρη ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας             Για το Δήμο Βόλβης
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