
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 14ης/26-4-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 
 
 Αριθ. απόφασης: 47/2022 
 
 
ΘΕΜΑ: 

Ανάκληση της 39/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 
«Έγκρισης Χωροθέτησης του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 
Δήμου Βελβεντού για την υποβολή πρότασης σε πρόσκληση του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και λήψη νέας απόφασης για χωροθέτηση 
της προτεινόμενης υποδομής σε άλλο ακίνητο.  

   
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 26η του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 1248/26-4-2022 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   
 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος   
 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος   
 Κουκόλη Σοφία, μέλος   
 Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος   
 Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος   
 Τέτος Νικόλαος, μέλος   

  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 

Δήμου. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και με 

όσα ορίζει για τη διαχείριση των αδέσποτων το Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ, ο Δήμος Βελβεντού 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι του ποσού των 300.000 € για την κατασκευή 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων της περιοχής μας.  

Μετά από έρευνα που έγινε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι για 
την κατασκευή ενός τέτοιου καταφυγίου θα απαιτηθεί χώρος τουλάχιστον 2 στρ για 
την κατασκευή των σταθερών υποδομών και την επάρκεια χώρου προαυλισμού των 
αδέσποτων και είχε βρεθεί και προτάθηκε για την υλοποίηση του έργου το ακίνητο 
αγροτεμάχιο του Δήμου έκτασης 2440 τ.μ. σε απόσταση εκατό (100) μ. από τον 
αναπαλαιωμένο δημοτικό νερόμυλο Μπαλού, το οποίο αγροτεμάχιο είχε σε σχετικά 
κοντινή απόσταση τις αναγκαίες παροχές νερού (σε απόσταση 900μ) και ηλεκτρικού 
ρεύματος (σε απόσταση 200μ.) . 

Με την 39/2022 Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την 
χρήση του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου και παρέπεμψε το θέμα προς ψήφιση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 31/2022 Απόφασή του ανέβαλε τη λήψη 
απόφασης επί του θέματος διότι κατά τη συζήτηση του θέματος εκφράστηκαν πολλές 



αντιρρήσεις από πολλές πλευρές για την θέση του προτεινόμενου ακινήτου για την 
κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων με κυριότερη την μικρή σχετικά 
απόσταση από το αναψυκτήριο ΑΛΣΟΣ και την σοβαρή πιθανότητα δημιουργίας 
όχλησης για το ίδιο το Αναψυκτήριο. Αυτό οδήγησε τις υπηρεσίες του Δήμου στην 
αναζήτηση νέου αγροτεμαχίου.  

Μετά από νέα έρευνα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου βρέθηκε ιδιωτικό 
οικόπεδο 2.684,88 τ.μ. που προσφέρεται προς πώληση από την ιδιοκτήτρια κα 
Σπυριδέλη -Αποστόλου Αικατερίνη, δίπλα και νοτίως του οικοπέδου εντός του οποίου 
έχει εγκατασταθεί ο ΕΕΛ - Βιολογικός Καθαρισμός του Βελβεντού. Υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα, βιολογικό καθαρισμό και πόσιμο 
νερό από την συνορεύουσα εγκατάσταση του ΕΕΛ, πράγμα που σημαίνει ότι 
διασφαλίζεται οικονομία κλίμακας για το Δήμο όσον αφορά τις υποδομές αυτές.  

Από την συζήτηση που διενέργησε ο Δήμαρχος με την ιδιοκτήτρια το τίμημα 
που ζητά για την πώληση του αγροτεμαχίου ανέρχεται στα 5.500 € και λόγω της 
θέσης του θεωρείται μια ευνοϊκή τιμή για τον σκοπό που θα εξυπηρετήσει, δεδομένου 
ότι είναι κατάλληλο για την κατασκευή του καταφυγίου και επιπλέον θα αποφευχθούν 
έξοδα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως θα 
συνέβαινε με το αρχικά προταθέν αγροτεμάχιο. Από την πλευρά της πωλήτριας 
υπάρχει γραπτή (με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86) η πρόθεσή της για πώληση του 
συγκεκριμένου ακινήτου της στον Δήμο.     

Μετά από αυτά προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να ανακαλέσει την 
39/2022 Απόφαση για την διάθεση του αγροτεμαχίου που είναι στο Νερόμυλο Μπαλού 
και να λάβει νέα απόφαση, στην πρόταση για αγορά και διάθεση του αγροτεμαχίου 
που συνορεύει με τον ΕΕΛ και να εισηγηθεί στο Δημοτικό συμβούλιο την απευθείας 
αγορά του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου για την χωροθέτηση του καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων συντροφιά του Δήμου Βελβεντού.    

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση αφού έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ανακαλεί την 39/2022 Απόφαση για την χωροθέτηση του Καταφυγίου 

Αδέσποτων Ζώων στο αγροτεμάχιο της περιοχής νερόμυλου Μπαλού και συμφωνεί με 
την πρόταση του Προέδρου για την κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς στο Δήμο Βελβεντού σύμφωνα με αντίστοιχη πρόσκληση του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και στην χωροθέτησή του στο αγροτεμάχιο της κας 
Σπυριδέλη-Αποστόλου Αικατερίνης δίπλα και νοτίως του οικοπέδου εντός του οποίου 
έχει εγκατασταθεί ο ΕΕΛ-βιολογικός καθαρισμός του Βελβεντού και προτείνει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο κατά λόγο αρμοδιότητας να προχωρήσει στην απευθείας αγορά 
του προτεινόμενου νέου αγροτεμαχίου.  
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/ 2022 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  26 Απριλίου 2022 
Ο Πρόεδρος 

 
Μανώλης Κ. Στεργίου 
Δήμαρχος Βελβεντού 
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