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Περίληψη
Έγκριση α) σύναψης συμφώνου συνεργασίας
μεταξύ των Δήμων Βέροιας και Ηρωικής Πόλεως
Νάουσας για την διαχείριση των αδεσπότων
ζώων συντροφιάς και β) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου για την υπογραφή του.
Σήμερα 11 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-7-2016
γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και
στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Θ.Τέτος, 21)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Α. Καγκελίδης, 24)Γ.Γουλτίδης, 25)Ι.Παπαγιάννης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος,
29)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας, Λ.Ακριβόπουλος,
Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου,
Α.Σιακαβάρας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα,
Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης,
Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 381/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Γ.Σοφιανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Κάκαρης, Π.Τσαπαρόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 383/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 384/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 385/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Αγγελίνας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 389/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 6-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης
Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
Την περ.28 της παρ.2 του ν.3852/2010 (Αρ. Φεκ. 87 – τεύχος πρώτο) σύμφωνα με την
οποία από της 1/1/2011 οι Δήμοι ασκούν την πρόσθετη αρμοδιότητα της περισυλλογής
αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων
σκύλων
Τις διατάξεις του ΟΕΥ του Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 1606 β/2011)
Το άρθρο 9, του ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α) όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο
στην παρ.1 αναφέρει ‘οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το παρόν άρθρο’ ενώ στην παρ.2 αναφέρει ‘για
τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν
δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης
της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους
σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από
ιδιώτες χώρους.’
Την υπ΄αριθμ. 27391/19-9-2014 βεβαίωση για την ‘χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής
νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας κτηνιατρείου μικρών ζώων’ στον Δήμο Βέροιας.
Το από της 15-6-2016/ΔΥ έγγραφο της Δημοτικής Κτηνιάτρου και Επιστημονικά
Υπεύθυνου Κτηνιάτρου με θέμα ‘πρόταση για την βέλτιστη λειτουργία του Δημοτικού
Κτηνιατρείου’
Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13441/6-7-2016 αίτηση του Δήμου Νάουσας με θέμα
‘Συνεργασία με το Δημοτικό Κτηνιατρείο Βέροιας για την πραγματοποίηση χειρουργικών
επεμβάσεων στείρωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς των δύο Δήμων,
 Το επισυναπτόμενο σχέδιο συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή μη το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας και Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και να
εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 30-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου
Σιδηρόπουλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 13441/6-7-2016 αίτηση του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Νάουσας.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 9 του Ν.4039/2012,
καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας και Ηρωικής
Πόλεως Νάουσας για την διαχείριση των αδεσπότων ζώων συντροφιάς, το οποίο έχει ως εξής:
Στην Βέροια, σήμερα, ........ /… /2016
(Α) ο Δήμος Βέροιας, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο
και
(Β) ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ.
Κουτσογιάννη Νικόλαο
Αφού έλαβαν υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 – Α’) όπως ισχύει σήμερα.
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β) Την από της 6/7/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και
Τουρισμού του Δήμου Βεροίας.
γ) Την με αριθμό ……./……. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας, που
λήφθηκε επί της ως άνω εισήγησης.
γ) Την με αριθμό ……./……. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής Πόλεως
Νάουσας, που λήφθηκε επί της ως άνω εισήγησης.
Συμφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Περιγραφή του έργου
Έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α) όπως ισχύει σήμερα ο Δήμος
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και ο Δήμος Βέροιας θα συνεργαστούν ως προς την χρήση του χώρου
του Δημοτικού Κτηνιατρείου της Βέροιας και μόνο αυτού, με σκοπό την διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς των δύο Δήμων.
Το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Βέροιας βρίσκεται στην περιοχή Ταγοροχωρίου και
λειτουργεί με την υπ΄αριθμ. 27391/19-9-2014 βεβαίωση με θέμα ‘Χορήγηση βεβαίωσης
συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας Κτηνιατρείου μικρών ζώων’ και επιστημονικά
υπεύθυνη κτηνίατρο την κα Ουστά Σοφία του Αλεξάνδρου, ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου
Βέροιας.
Ο πάγιος εξοπλισμός του Δημοτικού Κτηνιατρείου συνίσταται στα εξής:
Βιβλιοθήκη, ερμάρια, Πάγκος εργασίας, Ψυγείο, Χειρουργικό Τραπέζι, Ξηρός κλίβανος
αποστείρωσης εργαλείων, μηχανή κουρέματος, μικροσκόπιο, φυγόκεντρος, διαφανοσκόπειο,
εργαλείο στήριξης ορού, εργαλειοθήκη με ρόδες για μεταφορά χειρουργικών εργαλείων.
Άρθρο 2
Περιγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας παραχωρεί τον χώρο του Δημοτικού του Κτηνιατρείου και μόνο αυτόν,
με τον υπάρχοντα πάγιο εξοπλισμό, για μία ημέρα εβδομαδιαίως, στον Δήμο Νάουσας για την
εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων (στειρώσεις, εμβολιασμοί κ.ο.κ.) από τον συνεργαζόμενο με τον
Δήμο Νάουσας Κτηνίατρο, για τα αδέσποτα του Δήμου Νάουσας και με την παρουσία της
επιστημονικά υπεύθυνης Κτηνίατρου του Δήμου Βέροιας, κας Ουστά Σοφίας.
Ο Δήμος Βέροιας θα προσκομίσει στο Δημοτικό Κτηνιατρείο με δικά του έξοδα, το
σύνολο των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών, φαρμάκων, εμβολίων κ.ο.κ και χειρουργικών
εργαλείων, που απαιτούνται για την εκτέλεση των κτηνιατρικών πράξεων των αδέσποτων ζώων
του.
Άρθρο 3
Περιγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει την ευθύνη τυχόν αδειοδοτήσεων που θα απαιτηθούν για
τις κτηνιατρικές πράξεις που θα γίνουν στα αδέσποτα της περιοχής του και για το χρονικό
διάστημα της παρούσας συνεργασίας.
Ο Δήμος Νάουσας θα διαθέσει στον Δήμο Βέροιας, για επιπλέον δύο ημέρες
εβδομαδιαίως τον συνεργαζόμενο με αυτόν Κτηνίατρο, ο οποίος θα βοηθάει το κτηνιατρικό έργο
της επιστημονικά υπεύθυνης Κτηνίατρου του Δήμου Βέροιας για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
του Δήμου Βέροιας.
Ο Δήμος Νάουσας θα προσκομίσει στο Δημοτικό Κτηνιατρείο με δικά του έξοδα, το
σύνολο των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών, φαρμάκων, εμβολίων κ.ο.κ και χειρουργικών
εργαλείων, που απαιτούνται για την εκτέλεση των κτηνιατρικών πράξεων των αδέσποτων ζώων
του.
Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει την ευθύνη που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία
σχετικά με την περισυλλογή, μεταφορά, διαχείριση, προσωρινή φιλοξενία μέχρι την ανάρρωση,
την μετεγχειρητική φροντίδα και επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα
προσκομίσει στο Δημοτικό Κτηνιατρείο της Βέροιας, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της
κτηνιατρικής πράξης θα επιστρέφουν άμεσα και αυθημερόν στα διοικητικά όρια του Δήμου
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Νάουσας από το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Νάουσας με την φροντίδα και επίβλεψη του
συνεργαζόμενου με τον Δήμο Νάουσας κτηνίατρου.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Κτηνιάτρων
Ο κάθε Κτηνίατρος αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης των απαραίτητων αρχείων
και βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την σφράγιση των βιβλιαρίων για τα αδέσποτα
Ζώα του Δήμου με τον οποίον συνεργάζεται.
Η Κτηνίατρος του Δήμου Βέροιας θα αναλάβει τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του
παρόντος σύμφωνου συνεργασίας, η οποία θα συντάσσει κάθε εβδομάδα ενημερωτικό δελτίο
σχετικά με τα αποτελέσματα υλοποίησης του παρόντος συμφώνου συνεργασίας ενώ για κάθε
μήνα θα συντάσσει έκθεση πεπραγμένων όπου θα καταγράφει τυχόν προβλήματα που θα
προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης ή και περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης της
παρούσας.
Άρθρο 6
Διάρκεια
Η διάρκεια του παρόντος σύμφωνου συνεργασίας ορίζεται στους έξι μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής του.
Η συνεργασία αυτή θα υλοποιηθεί αυστηρά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι η
επιστροφή των αδέσποτων της Νάουσας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι της
15:00 κάθε φορά.
Άρθρο 7
Τροποποίηση - Τελικές διατάξεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω όρων του παρόντος ή κατάργηση αυτής, δύναται
να επέλθει αποκλειστικώς και μόνον με νέα έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών κατόπιν σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων.
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν
εκπληροί (ή εκπληροί πλημμελώς) τις υποχρεώσεις του, μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2016.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε δυο όμοια πρωτότυπα, τα οποία,
αφού αναγνώσθηκαν, υπογράφηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, έκαστο των οποίων έλαβε από
ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο.
(ακολουθούν υπογραφές)
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή του
παραπάνω συμφώνου συνεργασίας.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 387 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Γ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ν.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μελιόπουλος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-7-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

