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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 68/2021
Περίληψη
Έγκριση α) υλοποίησης προγράμματος
εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων
συντροφιάς, β) φιλοξενίας εθελοντών που θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Σήμερα 29 Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 24-03-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Λ.Ασλανίδης, Χ.Κελεσίδης,
Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, Σ.Στουγιάννος, Δ.Ράλλη,
9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Γ.Μελιόπουλος
Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Γ.Μπατσαρά, 16) Σ.
Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20)
Δ.Πυρινός, 21)Χ.Τσιούντας, 22)Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος,
29)
Α.Μαρκούλης,
30)
Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)
Π.Μουχτάρη,
33)
Α.Συμεωνίδου,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Γ.Δεμερτζίδης, 36) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Λ.
Ακριβόπουλος και ο κ Γ.Μιχαηλίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 12-3-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου ποιότητας ζωής Ηλία
Τσιφλίδη, που έχει ως εξής:
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. 3214/24-02-2021 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, διάρκειας 10
ημερών με την προετοιμασία που απαιτείται για τη πραγματοποίηση του παραπάνω
προγράμματος από 7/05/2021 έως και 16/05/2021.
Το υπ΄ αριθμ. ΔΥ/26-02-2021 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. 1/2021 (Πρακτικό 1/2021) 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 7/05/2021 έως και 16/05/2021,
διάρκειας 10 ημερών με την προετοιμασία που απαιτείται για τη πραγματοποίηση του παραπάνω
προγράμματος, και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ΄αριθμ. 1/2021 (Πρακτικό 1/2021)
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 4/05/2021 έως και 19/05/2021 (μαζί με την προετοιμασία του προγράμματος).
Γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας με τα
Φιλοζωικά Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Και κάλεσε το συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά.
Τσαναξίδης: Έγιναν επαφές με Έλληνες κτηνιάτρους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;
Τσιφλίδης: Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε όλους, όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει,
δεν υπάρχει καμία δέσμευση
Ε.Κελεσίδης: Μιλούμε για αδέσποτα του δόμου ή για κάποιες «κυρίες» που μαζεύουν
σκυλιά και μετά τα προωθούν σε διάφορες χώρες έναντι αντιτίμου;
Τσιφλίδης: Εμείς έχουμε να κάνουμε με αδέσποτα ζώα του δρόμου. Οι «κυρίες» που
εννοείτε (αν κατάλαβα καλά μιλούμε για μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων) βοηθούν
ουσιαστικά στην περισυλλογή των αδεσπότων ζώων, γιατί η υπηρεσία δεν διαθέτει πολύ
προσωπικό και μεταφορικά μέσα για τον σκοπό αυτό.
Αν κάποια αδέσποτα ζώα τα εξάγουν, αν γίνεται αυτό με νόμιμο τρόπο είναι δικό τους
θέμα.
Εμάς μας ενδιαφέρει η νομιμότητα, όταν όλα είναι νόμιμα δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
Κ.Θεοδωρίδης: Το άκουσα σε καταγγελία.
Ε.Κελεσίδης: Δεν είναι καταγγελία αυτό Πρόεδρε…
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Τσιφλίδης: Είμαι σαφής, ότι είναι νόμιμο δεν έχουμε λόγο να το σταματήσουμε
Παπαδόπουλος: Επανειλημμένα τέθηκε το θέμα των εθελοντών Ελλήνων κτηνιάτρων.
Όπως είπε κι ο κ.Τσιφλίδης, καλώς να ορίσουν. Ας έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας κι ας
κάνουμε μια εβδομάδα στειρώσεων με αυτούς. Ας σταματήσεις η κουβέντα με το ότι δεν είναι
Έλληνες. Είναι από χώρες-μέλη της Ε.Ε., έχουν τις πιστοποιήσεις τους, όλα γίνονται νόμιμα. Ας
έρθουν κι άλλοι 10 να κάνουμε άλλα τόσα προγράμματα, για να λυθεί το πρόβλημα. Ας μην
κρύβονται πίσω από ανακοινώσεις
Μαρκούλης: Προσκλήθηκαν κι Έλληνες;
Τσιφλίδης: Δεν κάνουμε πρόσκληση σε κανένα.
Η Γερμανική φιλοζωική οργάνωση υπέβαλε αίτηση για να έρθει να βοηθήσει, δεν
επικοινωνήσαμε εμείς μαζί τους για να τους παρακαλέσουμε να έρθουν
Μαρκούλης: Ποια η γνώμη των φιλοζωικών;
Τσιφλίδης: Είναι υπέρ…
Μαρκούλης: Έγγραφο του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας λέει ότι διάκειται αρνητικά για το
πρόγραμμα, η γνώμη του είναι να έρχονται Έλληνες εθελοντές, που αφενός δεν έχουν έξοδα κι
είναι πιο αξιόπιστοι.
Ο προηγούμενος κτηνίατρος του Δημοτικού Κτηνιατρείου το είχε προτείνει, αλλά ο Δήμος
αρνείται να το υλοποιήσει για λόγους ανεξήγητους
Μαρκούλης: Ας μας παρουσιάσει κάποιος ένα έγγραφο από οποιαδήποτε οργάνωση που
εμείς δεν το λάβαμε υπ’ όψιν.
Τσιφλίδης: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, επειδή όμως δεν υπάρχει έκφραση γνώμης των
φιλοζωικών οργανώσεων δεν θα συμμετέχουμε στην ψηφοφορία
Μαρκούλης: Χαρά μας είναι να έρθουν ακόμη και τώρα. Εγώ προσωπικά όσο θα είμαι
υπεύθυνος για το θέμα αυτό, στέλνω ανοικτή πρόσκληση σε όλους. Ακόμη και τις ημέρες που θα
κάνουμε στειρώσεις με τη Γερμανική φιλοζωική οργάνωση, όσοι κτηνίατροι επιθυμούν να
βοηθήσουν είναι ευπρόσδεκτοι
Παυλίδης: Βγάλατε πρόσκληση κι ήρθε αυτή η οργάνωση;
Τσιφλίδης: Αυτοί υπέβαλαν αίτηση για να έρθουν. Για το χρονικό διάστημα που είμαι
υπεύθυνος, οι ίδιοι υπέβαλαν αίτημα για την πραγματοποίηση κι εμείς το κάνουμε αποδεκτό. Ας
μην ξεχνούμε ότι τον προηγούμενο Οκτώβριο σε 5 ημέρες στείρωσαν 50 σκυλιά.
Παυλίδης: Είναι χρήσιμο για όλους, απλά να μην κρύβεται τίποτε από πίσω…
Τσιφλίδης: Όλα γίνονται νόμιμα
Κ.Θεοδωρίδης: Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο κτηνίατρος απείχε από την
ψηφοφορία
Τσιφλίδης: Μα δεν απείχε από την ψηφοφορία ο κ.Σπανούδης. Δεν είναι καν μέλος της
επιτροπής, στην επιτροπή συμμετείχε ο προηγούμενος κτηνίατρος, ο οποίος είχε παραιτηθεί
καθώς δεν γνώριζε από στειρώσεις και δε μπορούσε να ανταποκριθεί στις εργασίες του
κτηνιατρείου. Πριν παραιτηθεί, στη συνεδρίαση της επιτροπής απείχε από την ψηφοφορία του
θέματος.
Στη συνέχεια προσλήφθηκε ο κ.Κ.Σπανούδης που είναι φανατικός υπέρμαχος να έρθουν
εθελοντές κτηνίατροι. Σκεφτείτε ότι στο παρελθόν είχε έρθει εθελοντικά να μας βοηθήσει σε
παρόμοια προγράμματα
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου ποιότητας ζωής Ηλία
Τσιφλίδη;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη
απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χ.Τσιούντας, Γ.Γουλτίδης.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν … () δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-3-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου ποιότητας ζωής Ηλία
Τσιφλίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης αδεσπότων
ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας.
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3.- Το από 24/2/2021 έγγραφο της Γερμανικής φιλοζωικής οργάνωσης «TierInsel-Umut
Evi e.V.»
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υλοποίηση προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων
συντροφιάς, που θα πραγματοποιηθεί από 7/5/2021 ως 16/5/2021 από την εθελόντρια Γερμανίδα
κτηνίατρο Melanie-Elisabeth Stehle, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση
της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας.
Β) Εγκρίνει τη φιλοξενία εθελοντών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βέροιας, από 4/5/2021 ως 19/5/2021.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περαιτέρω
ενέργειες που απαιτούνται, για τη συνεργασία του Δήμου με τα φιλοζωικά σωματεία που θα
δηλώσουν συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 68/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Συμεωνίδου
Τσανακτσίδης
Δεμερτζίδης
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-4-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

