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Βέροια, 5-10-2020
Προς:
Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ:

Έγκριση ή μη υλοποίησης Προγράμματος Εθελοντικών Στειρώσεων από Ξένους
Κτηνιάτρους στο Δημοτικό Κτηνιατρείο και έγκριση ή μη της φιλοξενίας των
εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα .

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4039/12- ΦΕΚ 15/Α΄όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
ο οποίος μεταξύ άλλων στην παρ. 2 και 11 του άρθρου 9 αναφέρεται στην συνεργασία των
Δήμων με τα φιλοζωικά σωματεία και στις στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς από
εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους.
Α) Το με αρ. πρωτ. 12518/6-07-2020 έγγραφο της Γερμανικής Φιλοζωικής Οργάνωσης
Tierinsel –Umut Evi e.V που συνοδεύεται από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ε 122/9-01-2020 Αριθμός
Διπλοτύπου Δ.Β. 87/2020 Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Κτηνιάτρου της STEHLE MELANIE – ELISABETH
το με αρ.πρωτ. 20006/5-10-2020 έγγραφο της Γερμανικής Φιλοζωικής Οργάνωσης Tierinsel
–Umut Evi e.V

για τον αριθμό των ατόμων που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα

εθελοντικών στειρώσεων και τις ημερομηνίες άφιξης και αποχώρησης από την πόλη μας,
διάρκειας

8 ημερών με την προετοιμασία που απαιτείται για τη πραγματοποίηση του

παραπάνω προγράμματος από 29/10/2020 έως και 6/11/2020.
Το υπ΄ αριθμ. ΔΥ/10-08-2020 έγγραφο του Αρμόδιου Αντιδημάρχου προς την
Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων,

με θέμα ‘Έγκριση υλοποίησης του

προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων’ που θα γίνουν στο Δημοτικό Κτηνιατρείο σε
συνεργασία με την εθελόντρια Γερμανίδα Κτηνίατρο κα STEHLE MELANIE – ELISABETH.:

Την υπ΄αριθμ. 7/2020 (Πρακτικό 2/2020) απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής
Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου
Βέροιας επί της πρότασης του Πρότασης της Γερμανικής Φιλοζωικής Οργάνωσης Tierinsel –
Umut Evi e.V.

για το πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων σε συνεργασία με ξένους

εθελοντές Κτηνιάτρους.
Β) Την έγκριση της φιλοξενίας των εθελοντών που θα προσφέρουν τη βοήθειά τους για
τη πραγματοποίηση του προγράμματος.
Γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας με
τα Φιλοζωικά Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
A) Να εγκρίνει την υλοποίηση του Προγράμματος Εθελοντικών Στειρώσεων που θα γίνουν
στο Δημοτικό Κτηνιατρείο σε συνεργασία με την εθελόντρια Γερμανίδα Κτηνίατρο κα
STEHLE MELANIE – ELISABETH κατά το διάστημα από 29/10/2020 έως και 6/11/2020,
διάρκειας 8 ημερών με την προετοιμασία που απαιτείται για τη πραγματοποίηση του
παραπάνω προγράμματος, και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ΄αριθμ. 7/2020
(Πρακτικό 2/2020) απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος
Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Βέροιας.
Β) Να εγκρίνει της φιλοξενία των εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά το
διάστημα από 29/10/2020 έως και 6/11/2020.
Γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας με τα Φιλοζωικά
Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα .
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