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Θέμα: Έγκριση ή μη  φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βέροιας .
 
 Σύμφωνα με το από της 10/08/2020 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γερμανικής οργάνωσης Tierinsel – 
Umut Evi e.V. με το οποίο μας ενημερώνει για τον αριθμό των ατόμων της οργάνωσης που θα λάβουν 
μέρος ως εθελοντές σε πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα υλοποιηθεί στο 
Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Βέροιάς προκύπτει η έκτακτη ανάγκη φιλοξενίας των εθελοντών αυτών 
από τον Δήμο Βέροιας. 
Η συνολική αξία της παραπάνω δαπάνης εκτιμάται ότι θα ανέρθει στο ποσό των 2.000,00 ευρώ και 
κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση της υγείας των δημοτών μας μέσω του ελέγχου του πληθυσμού 
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  της πόλης μας δια του εθελοντικού προγράμματος στειρώσεων που θα 
γίνει από 14/09 έως 20/09/2020 στο Δημοτικό Κτηνιατρείο.

Η ενημέρωση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής για τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και του 
αριθμού των εθελοντών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
του Δήμου Βέροιας που θα υλοποιηθεί από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020 έγινε πρόσφατα λόγω ύπαρξης 
της πανδημίας του COVID-19 με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβλέψει εγκαίρως πίστωση για τον 
σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΔΚΚ), ορίζεται ότι:
“2. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα γ` («Ποιότητα Ζωής και 
Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων»), προστίθενται οι ακόλουθες Αρμοδιότητες:
…………………………………………………………………………………………………….
28. Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων σκύλων”………………………………………………………………….
  Βάσει των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει  τη φιλοξενία (παροχή καταλύματος, 
παράθεση γευμάτων ή εδεσμάτων/κερασμάτων, ξεναγήσεων, μετακινήσεων) των εθελοντών που θα 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας, που θα 
υλοποιηθεί από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020.       
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