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ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΘΕΜΑ: Παράνομη θανάτωση δεσποτικών ζώων από αγνώστους.
 
 

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 7 Ιουνίου   του έτους 2013 ημέρα της 
εβδομάδας  Παρασκευή    και  ώρα  12:00  μ.μ.  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  η 
Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 
-32648 /  3/06/2013  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, η οποία έγινε 
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 88  του Ν.3852/2010. 

Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη του  οι κ.κ : 
   1) ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2) ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΔΑΓΗΣ 
3)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  4)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ  5)  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΠΤΣΗΣ 6) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 7) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΧΙΔΟΥ. 

                 
και απουσίαζαν οι κ.κ :

  1)  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ  2)  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ  3)  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 4) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΙΩΝΗ

          Η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία 
(σε σύνολο  αριθμού  συμβούλων -11- παρευρίσκονταν οι  -7-  , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  άρθρου 89 παράγραφος 2 τoυ  Ν.3852/2010, (  το Συμβούλιο έχει 
απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του), εισέρχεται στην 
συζήτηση των θεμάτων.

Η  Πρόεδρος   της  Δημοτικής  Κοινότητας  κ.  Μαρία  Πόντικα  κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης.
          Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κ.Μαρία Πόντικα, εισηγούμενη το 
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράνομη θανάτωση δεσποτικών ζώων από 
αγνώστους», δίνει το λόγο στον Σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Κοσμά 
Χρήστο ο οποίος ως εισηγητής του θέματος λέγει τα παρακάτω:

       Κύριοι Σύμβουλοι, 

       Με αφορμή προσωπική μου εμπειρία, καθώς και μαρτυρίες άλλων πολιτών 
του Δήμου μας, θεωρώ υποχρέωσή μου να φέρω στο Συμβούλιό μας το θέμα της 
παράνομης και με αδιανόητη βαρβαρότητα θανάτωσης τόσο αδέσποτων όσο και 
εγκλεισμένων σε ιδιωτικούς χώρους σκύλων. 
       Θεωρώ περιττό και  κουραστικό να αναφερθώ για άλλη μια φορά στον 
πολιτισμό και τα ήθη ενός λαού και με ποιες παραμέτρους αυτά καθορίζονται, μιας 
και είναι γνωστά σε όλους. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα η πολιτεία έχει νομοθετήσει 
και μάλιστα με αυστηρότατο τρόπο εναντίον τέτοιων παράνομων συμπεριφορών.
     Στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει πάρει μεγάλες 
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διαστάσεις χωρίς να βλέπουμε να γίνονται προσπάθειες για κινήσεις καταστολής 
και δίωξης.  Ακούγεται μάλιστα ότι υπάρχει και διαδικτυακή εμφάνιση κειμένων και 
δηλώσεων ατόμων με αντιφιλοζωϊκό περιεχόμενο και παρ’ όλα αυτά δεν κινείται 
τίποτα.
      Θεωρώ ότι  θα  πρέπει,  επιτέλους,  ο  Δήμος  να  εφαρμόσει  συγκεκριμένο 
πρόγραμμα για τα αδέσποτα, όπως προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και  προωθείται  με επιδοτήσεις,  κυρίως αυτή την περίοδο, που μάλιστα υπάρχει 
οδηγία  εσωτερική  για  κρούσματα  λύσσας  στην  Ελλάδα  και  περισυλλογή  των 
αδέσποτων. Ένα τέτοιο φαινόμενο παρατηρείται στον Αερολιμένα μας και χρήζει 
άμεσης δραστηριοποίησης.

    Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων 
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ

          Προτείνει να εφαρμοσθεί η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, να
ενημερωθούν οι κάτοχοι των δεσποτικών  σκύλων να μην τα αφήνουν ελεύθερα, 
και να γίνει περισυλλογή και έλεγχος για λύσσα  των αδέσποτων σκύλων στον 
αερολιμένα Αλεξ/πολης.

          Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης   Ακολουθούν υπογραφές

    Μ.Ε.Δ.
Ο/Η Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Αλεξ/πόλης

Μαρία Πόντικα
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