ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 19/2/2019 συνεδρίασης
της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά με τον
επιθυμητό αριθμό διατηρούμενων οικόσιτων
ζώων.

Αριθ. Συνεδρίασης : 2/2019
Αριθ. Απόφασης : 5/2019
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19η του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το σώμα της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος που
αναγράφεται στην υπ’ αριθ. 11/13-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου
κ. Μιχαήλ Κουφουνάκη.
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε καθένα μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 81 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία όπως απαιτεί το άρθρο 105 του ν. 3463/06
Δ.Κ.Κ., γιατί σε σύνολο έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά
(7) τακτικά μέλη, δηλαδή:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Κουφουνάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος της Δ. Κ.

1.

Μεσιακάρης Ευάγγελος, τακτικό μέλος Δ.Κ.

2.

Λύσσα Βασιλική, τακτικό μέλος Δ.Κ.

2.

Αντωνιάδου Δέσποινα, τακτικό μέλος Δ.Κ.

3.

Δελή Ελένη, τακτικό μέλος Δ.Κ.

3.

Τσιλίγκου Ελένη, τακτικό μέλος Δ.Κ.

4.

Ίννου Στέλλα, τακτικό μέλος Δ.Κ.

4.

Λαμπρόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος Δ.Κ

5.

Σεκέρκας Παναγιώτης, τακτικό μέλος Δ.Κ.

6.

Μπαρδάκας Τραϊανός, τακτικό μέλος Δ.Κ.

7.

Γώτης Σταμάτιος, τακτικό μέλος Δ.Κ.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η δημοτική υπάλληλος του Δήμου
Ωραιοκάστρου κ. Κυριακή Τσουκαλά.
Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τη συζήτηση ενός
θέματος εκτός ημερησίας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του.
Το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτηση του εκτός ημερησίας θέματος.
Στο 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε
υπόψη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τα εξής:

Στις συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου 2018 είχαμε συζητήσει το ίδιο θέμα και
είχαμε λάβει απόφαση. Επειδή όμως η απόφασή δεν ήταν ολοκληρωμένη και
σαφείς, μας ζητήθηκε να συζητήσουμε και να λάβουμε εκ νέου απόφαση.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στο σώμα διαβάζοντας το έγγραφο με
αρ. πρωτ. 6455/143409/22-03-2018 της Π.Κ.Μ. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, όπου μας ζητείται να τοποθετηθούμε επί του
προτεινόμενου αριθμού οικόσιτων ζώων, εντός της δημοτικής κοινότητας
Ωραιοκάστρου, στο οποίο αναφέρεται ότι στο Ωραιόκαστρο επιτρέπεται η
διατήρηση οικόσιτων ζώων μόνο έως 3 ορνίθων (πλην πετεινών) στις εντός
ζώνης οικίες.
Εμείς συμφωνούμε με την παραπάνω πρόταση της Π.Κ.Μ. και προτείνουμε
ακόμη να επιτρέπεται στις εκτός ζώνης οικίες η διατήρηση οικόσιτων ζώων
όπως ο παρακάτω πίνακας:

Κατηγορία

Είδος ζώου

Α1

Αγελάδα (με τα παράγωγά της ιδίου
τοκετού ηλικίας ≤ 12 μηνών)
Μόσχοι πάχυνσης ηλικίας >12 μηνών
Χοιρομητέρα (με τα παράγωγά της ≤
10 εβδομάδων
Χοιρίδια πάχυνσης >30kg
(Τελικού σταδίου σφαγής)
Χοιρίδια πάχυνσης ≤ 30kg
Ιπποειδή με τα παράγωγά τους
ηλικίας ≤ 1 έτους
Αιγοπρόβατα (με τα παράγωγά τους
ιδίου τοκετού)
Πουλερικά (όρνιθες, χήνες, πάπιες
κ.λ.π.)
Περιστέρια
Κονικλομητέρες (με τα παράγωγά
τους)
Στρουθοκάμηλοι
Ελάφια, ζαρκάδια κ.λ.π.

Α2
Α3
Α4
Α5
Α6
Α7
Α8
Α9
Α10
Α11
Α12

Μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθ.
οικόσιτων ζώων που
βρίσκονται σε
αυλή/οικόπεδο ≤1000
τ.μ.

Μέγιστος
επιτρεπόμενος
αριθ. οικόσιτων
ζώων που
βρίσκονται σε
αυλή/οικόπεδο
>1000 τ.μ.
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Καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση σχετικά με το
παραπάνω έγγραφο και καλώ το σώμα να τοποθετηθεί επί του θέματος.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω,

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το πρακτικό εισήγησης της επιτροπής Σταυλισμού της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης ΝΟ186/2017 σχετικά με τον επιθυμητό αριθμό
διατηρούμενων οικόσιτων ζώων και συγκεκριμένα εντός ζώνης της Δημοτικής
Ενότητας Ωραιοκάστρου για τη διατήρηση μόνο έως 3 ορνίθων (πλην
πετεινών) σε κάθε οικία, και εκτός ζώνης όπως ο παρακάτω πίνακας:

Κατηγορία

Είδος ζώου

Α1

Αγελάδα (με τα παράγωγά της ιδίου
τοκετού ηλικίας ≤ 12 μηνών)
Μόσχοι πάχυνσης ηλικίας >12 μηνών
Χοιρομητέρα (με τα παράγωγά της ≤
10 εβδομάδων
Χοιρίδια πάχυνσης >30kg
(Τελικού σταδίου σφαγής)
Χοιρίδια πάχυνσης ≤ 30kg
Ιπποειδή με τα παράγωγά τους
ηλικίας ≤ 1 έτους
Αιγοπρόβατα (με τα παράγωγά τους
ιδίου τοκετού)
Πουλερικά (όρνιθες, χήνες, πάπιες
κ.λ.π.)
Περιστέρια
Κονικλομητέρες (με τα παράγωγά
τους)
Στρουθοκάμηλοι
Ελάφια, ζαρκάδια κ.λ.π.

Α2
Α3
Α4
Α5
Α6
Α7
Α8
Α9
Α10
Α11
Α12

Μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθ.
οικόσιτων ζώων που
βρίσκονται σε
αυλή/οικόπεδο ≤1000
τ.μ.

Μέγιστος
επιτρεπόμενος
αριθ. οικόσιτων
ζώων που
βρίσκονται σε
αυλή/οικόπεδο
>1000 τ.μ.

1
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1
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2019
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε ως κατωτέρω.
Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Μιχαήλ Κουφουνάκης
(Ακολουθούν Υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο που υπάρχει στο Αρχείο του Δήμου

