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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 71/2022
Περίληψη
Έγκριση
α)
υλοποίησης
προγράμματος
εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων
συντροφιάς, β) παροχής εθελοντικής εργασίας, γ)
φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με
τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την
με ημερομηνία 24-3-2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους και τους Προέδρους Δημοτικών 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. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός,
22)Χ.Τσιούντας, 23) Π.Παυλίδης, 24)Γ.Μιχαηλίδης, 25)
Ν.Αγγέλου, 26) Α.Μαρκούλης, 27) Κ.Τροχόπουλος, 28)
Σ.Στουγιάννος, 29)Κ.Θεοδωρίδης, 30) Π.Μουχτάρη, 31)
Δ.Τσανακτσίδης, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Γ.Δεμερτζίδης,
Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
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 συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Σ.Στουγιάννος, Θ.Θεοδωρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 65/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη, Κ.Θεοδωρίδης,
Ν.Αγγέλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μιχαηλίδης, Κ.Ρίζος, Ι.Τσαναξίδης και προσήλθε ο κ.
Κ.Παλουκίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 67/2022 αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 22-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης
Ηλία Τσιφλίδη, που έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169 Α/18-9-2021): Νέο πλαίσιο για την ευζωία των
ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις και συγκεκριμένα:
την παρ7 του Άρθρου 10 σύμφωνα με την οποία ‘Οι στειρώσεις αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, όπως επίσης η σήμανση, η καταγραφή, καθώς και λοιπές ιατρικές πράξεις
περίθαλψής τους, μπορούν να πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες
κτηνιάτρους, που έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ασκήσουν
νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική
δήλωση στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Για την πραγματοποίηση των
στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές
κτηνίατρους μπορούν να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των κτηνιατρείων των αρμόδιων
υπηρεσιών κτηνιατρικής της οικείας περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας ή του δήμου ή άλλοι
χώροι που ανήκουν στην οικεία περιφέρεια ή στον δήμο ή σε συνδέσμους δήμων, υπό την
εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων. Για τον ίδιο σκοπό μπορούν να διατίθενται και οι
χώροι ιδιωτικών κτηνιατρείων.’ και
την παρ.2 του Άρθρου 10 σύμφωνα με την οποία ‘Ο δήμος δύναται, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1, συνάπτοντας σχετική
έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
είναι καταχωρημένες στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ.
Μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνάμει σχετικών συμβάσεων με τους δήμους, μπορεί να
συγκαταλέγεται η έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση υιοθεσίας, σύμφωνα
με το άρθρο 7. Οι βασικοί όροι συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε
δήμου.’ και
την παρ.1 του Άρθρου 10 σύμφωνα με την οποία ‘Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν
ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την
περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την
καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους. Η
αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους δήμων και διαδημοτικές συνεργασίες.
Επιπλέον, οι δήμοι υποχρεούνται να εξυπηρετούν τους πολίτες και ιδιοκτήτες δεσποζόμενων
ζώων συντροφιάς για διοικητικές πράξεις σχετικές με το ΕΜΖΣ, καθώς και να υλοποιούν
προγράμματα πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.’ και
την παρ.8 του Άρθρου 10 σύμφωνα με την οποία ‘Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με
απόφαση του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων
αδέσποτων ζώων. Στην Επιτροπή μετέχουν:
(α) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων
και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και δραστηριοποιούνται στον δήμο.’ και
τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ‘ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΖΩΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ’ Άρθρο 4, Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ):
παρ. 5. σύμφωνα με την οποία ‘Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3, στο ΕΜΖΣ
δημιουργούνται και λειτουργούν τα υποΜητρώα της παρ. 23 του άρθρου 2.’ Στην οποία ανήκει
και το ‘(β) ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων όπου καταγράφονται όλα τα
αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις
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μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα ή με έδρα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.’ Και
παρ. 7 σύμφωνα με την οποία ‘7. Αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, την τήρηση και τη
διαχείριση του ΕΜΖΣ και των υποΜητρώων που περιλαμβάνονται σε αυτό ορίζεται η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με το Τμήμα Προστασίας Ζώων
Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών.’ και
τις διατάξεις του ΜΕΡΟΣ Β' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α' Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις:
Παρ.1 σύμφωνα με την οποία ‘1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας του ΕΜΖΣ και των
ΥποΜητρώων του, περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας των Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε ΥποΜητρώου και τα πεδία που περιλαμβάνει
αυτό, τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης
στους πιστοποιημένους χρήστες και σε όσους αποκτούν πρόσβαση στο ΕΜΖΣ, τα θέματα
μεταφοράς των δεδομένων από το υπάρχον Μητρώο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
καταχώρισης στοιχείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.’
Β. Την Αριθμ. 1609ΕΞ Απόφαση με θέμα ‘Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού
Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του’ και το Άρθρο 17 ‘έναρξη ισχύος’
σύμφωνα με το οποίο ‘Η παραγωγική λειτουργία κάθε επιμέρους Υπομητρώου του ΕΜΖΣ εκκινεί
από τη δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης’ η
οποία έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η καταγραφή των
ενδιαφερόμενων φιλοζωικών σωματείων στα μητρώα αυτά με αποτέλεσμα την αδυναμία
συγκρότησης με απόφαση του Δημάρχου της πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του
επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης
δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.
Γ. Την υπ΄αριθμ. 1868/13-1-2022 (ΑΔΑ:6ΥΓΣΩ9Ο-4ΟΗ) Απόφαση Δημάρχου σε
εφαρμογή του άρθρου 40 του ν.4830 -ΦΕΚ 169 Α/18-9-2021.
Δ. Το από της 20/2/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ.πρωτ. 13746/21-3-2022)
του κου Max Walleitner για την υλοποίηση προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων στο
Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Βέροιας από 29/4/2022 έως 12/5/2022 (μαζί με την
προετοιμασία του προγράμματος) με την συνδρομή:
1. της εθελόντριας επαγγελματίας Κτηνιάτρου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κας STEHLE MELANIE – ELISABETH που κατέχει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ε 122/9-01-2020
Αριθμός Διπλοτύπου Δ.Β. 87/2020 Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Κτηνιάτρου.
2. την παροχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο – Καταφύγιο των
εκπροσώπων της Φιλοζωικής Γερμανικής Οργάνωσης TierInsel – Umut Evi e.V. για την
πραγματοποίηση προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων στο Δημοτικό Κτηνιατρείο
Ε. Την ανάγκη της φιλοξενίας και διατροφής των εθελοντών που θα προσφέρουν τη
βοήθειά τους για τη πραγματοποίηση του προγράμματος.
Ζ. Την ανάγκη εξουσιοδότησης του αρμόδιου Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης 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 να εγκρίνει ή μη:
Α. Την υλοποίηση του Προγράμματος Εθελοντικών Στειρώσεων Ζώων Συντροφιάς στην
πόλη μας που θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κτηνιατρείο, το διάστημα από 29/4 έως 12/5 του
έτους 2022 (συμπεριλαμβάνει και την προετοιμασία του προγράμματος), με την συμμετοχή της
εθελόντριας επαγγελματίας Γερμανίδας Κτηνιάτρου Dr STEHLE MELANIE – ELISABETH και
με την παρουσία της επιστημονικά υπευθύνου Δημοτικής Κτηνιάτρου. Το πρόγραμμα θα
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υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που υλοποιήθηκε το τελευταίο πρόγραμμα
εθελοντικών στειρώσεων και την κείμενη νομοθεσία ήτοι:
 να περιοριστούν οι ενέργειες μόνο στις απαραίτητες προς τα ζώα μετά την στείρωση
ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που θα υπάρχουν ταυτόχρονα εντός των γραφείων του
Δημοτικού Κτηνιατρείου.
 να γίνει προσπάθεια, πριν την έναρξη του Προγράμματος να έχει περισυλλεχθεί ο
μέγιστος δυνατός αριθμός σκύλων ανά τοπική κοινότητα που θα υποδείξουν οι τοπικοί πρόεδροι
σε συνάρτηση πάντα με τον μέγιστο αριθμό αυτών που μπορούν να φιλοξενηθούν στις κατά
τόπους δημοτικές εγκαταστάσεις.
 Οι περισυλλογές των σκύλων κατά την διάρκεια του προγράμματος θα γίνονται από
το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου και τους εκπροσώπους που θα ορίσουν εγγράφως στον
Δήμο τα συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία, από κοινού ή μεμονωμένα. Τα εν λόγω ζώα θα
φιλοξενούνται προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο Ταγαροχώρι (Δημοτικό
Κτηνιατρείο – Καταφύγιο – Περιοχή επανένταξης). Ακολούθως τα ζώα που θα κριθούν υγιή θα
δίνονται για υιοθεσία ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο καταφύγια θα επιστρέφουν στο
οικείο περιβάλλον τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι εκπρόσωποι του κάθε
συνεργαζόμενου σωματείου θα υπογράφουν εκ μέρους του σωματείου τους, τις αντίστοιχες
υπεύθυνες δηλώσεις για την περισυλλογή, ανάρρωση και επανένταξη των διαχειρισμένων ζώων.
 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την καταγραφή των αποτελεσμάτων
από την αρμόδια υπηρεσία θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη της πενταμελής Επιτροπή
Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων όταν αυτή συσταθεί.
Β. Την παροχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο – Καταφύγιο των
εκπροσώπων της Φιλοζωικής Γερμανικής Οργάνωσης TierInsel – Umut Evi e.V. – η οποία
αδυνατεί να προσκομίσει την καταχώρηση στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και
Οργανώσεων του ΕΜΖΣ λόγω μη έναρξης λειτουργίας αυτού - για την πραγματοποίηση
προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων στο Δημοτικό Κτηνιατρείο, το διάστημα από 29/4 έως
12/5 του έτους 2022 (συμπεριλαμβάνει και την προετοιμασία του προγράμματος).
Β) Την φιλοξενία, διαμονή και διατροφή των εθελοντών που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα κατά το διάστημα από 29/4 έως 12/5 του έτους 2022 (συμπεριλαμβάνει και την
προετοιμασία του προγράμματος)
Γ) Να εξουσιοδοτήσει τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περαιτέρω
ενέργειες που απαιτούνται, για την συνεργασία του Δήμου Βέροιας με τα τοπικά Φιλοζωικά
Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα.Και κάλεσε το συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Στην δεύτερη σελίδα της εισήγησης αναφέρει: την παροχή εθελοντικής
εργασίας … η οποία αδυνατεί να προσκομίσει την καταχώρηση στο υπομητρώο φιλοζωικών
σωματίων και οργανώσεων κτλ. Μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει τι γίνεται με αυτήν τη
φιλοζωική οργάνωση;
Παυλίδης: Ξέρω ότι μια φιλοζωική έκανε αίτηση για παραχώρηση χώρου και δεν ξέρω τι
έγινε με αυτή την φιλοζωική.
Τσιφλίδης: Δεν έχει γίνει σε εμάς κάποια αίτηση για παραχώρηση χώρου, έχετε κάτι
συγκεκριμένο;
Παυλίδης: Έχω κάτι συγκεκριμένο, θα το φέρω την επόμενη φορά, αλλά μου έχουν πει
ότι έκαναν αίτηση εδώ και καιρό, τους υποσχεθήκατε ότι θα τους δώσετε χώρο και δεν κάνατε
κάτι εδώ και καιρό.
Τσιφλίδης: Αίτημα γραπτό να τους δώσουμε χώρο δεν έχουμε, είμαστε ανοικτοί σε
συνεργασίες
Παυλίδης: Η συγκεκριμένη φιλοζωική με έχει ενημερώσει ότι έχετε ζητήσει πολλές
φορές την βοήθειά της
Τσιφλίδης: Από όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις ζητάμε την βοήθειά τους και παρέχουμε
την βοήθειά μας και κάνουμε πολύ καλή δουλειά μαζί τους, δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή που
μας έχει ζητήσει χώρο και δεν της έχουμε παραχωρήσει, δεν το γνωρίζω.
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Να ενημερώσω τον κ.Μελιόπουλο ότι όλα είναι καθόλα νόμιμα, η φιλοζωική αυτή
έρχεται κάθε χρόνο, είναι μια φιλοζωική που παρέχει πολύ μεγάλη βοήθεια στην πόλη μας και
να διαβεβαιώσω τον κ.Μελιόπουλο ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας μήπως έχει γίνει κάποιο
λάθος στο εισηγητικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας
Παπαδόπουλος: Διαβάζοντας το εισηγητικό είναι αυτά που ζητεί ο καινούριος νόμος που
δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα και δεν έχουν βγει οι υπουργικές αποφάσεις για να μπορέσει να βγει
ο νόμος και να γίνουν των φιλοζωικών σωματείων για αυτό δεν μπορούν, είναι μια τυπική
διαδικασία γιατί δεν βγήκαν οι εγκύκλιοι
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Ηλία
Τσιφλίδη;
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Ηλία Τσιφλίδη ψήφισαν όλοι
οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Ηλία
Τσιφλίδη.
2.- Το από 20/2/2022 έγγραφο της Γερμανικής φιλοζωικής οργάνωσης «TierInsel-Umut Evi e.V.»
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4830/2021 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 ζώων συντροφιάς,
που θα πραγματοποιηθεί από 29/4/2022 ως 12/5/2022, με τη συμμετοχή της εθελόντριας
Γερμανίδας κτηνιάτρου Melanie-Elisabeth Stehle, και με την παρουσία της επιστημονικά
υπεύθυνης δημοτικής κτηνιάτρου, και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Να περιοριστούν οι ενέργειες μόνο στις απαραίτητες προς τα ζώα μετά την στείρωση,
ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που θα υπάρχουν ταυτόχρονα εντός των γραφείων του
Δημοτικού Κτηνιατρείου.
• Να γίνει προσπάθεια, πριν την έναρξη του Προγράμματος γίνει περισυλλογή του
μέγιστου δυνατού αριθμού σκύλων ανά δημοτική κοινότητα που θα υποδείξουν οι τοπικοί
πρόεδροι, σε συνάρτηση πάντα με τον μέγιστο αριθμό αυτών που μπορούν να φιλοξενηθούν στις
κατά τόπους δημοτικές εγκαταστάσεις.
• Οι περισυλλογές των σκύλων κατά την διάρκεια του προγράμματος θα γίνονται από το
συνεργείο περισυλλογής του Δήμου και τους εκπροσώπους που θα ορίσουν εγγράφως στον Δήμο
τα συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία, από κοινού ή μεμονωμένα. Τα εν λόγω ζώα θα
φιλοξενούνται προσωρινά στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο Ταγαροχώρι (Δημοτικό
Κτηνιατρείο – Καταφύγιο – Περιοχή επανένταξης). Ακολούθως τα ζώα που θα κριθούν υγιή θα
δίνονται για υιοθεσία ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο καταφύγιο θα επιστρέφουν στο
οικείο περιβάλλον τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι εκπρόσωποι του κάθε
συνεργαζόμενου σωματείου θα υπογράφουν εκ μέρους του σωματείου τους τις αντίστοιχες
υπεύθυνες δηλώσεις για την περισυλλογή, ανάρρωση και επανένταξη των διαχειρισμένων ζώων.
• Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την καταγραφή των αποτελεσμάτων από
την αρμόδια υπηρεσία θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής
Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, όταν αυτή συσταθεί.
Β) Εγκρίνει την παροχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο-Καταφύγιο από
εκπροσώπους της Γερμανικής Φιλοζωικής Οργάνωσης Tierinsel –Umut Evi e.V, η οποία δεν έχει
καταχωρηθεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ λόγω μη
έναρξης λειτουργίας του.
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Γ) Εγκρίνει τη φιλοξενία, διαμονή και παροχή γευμάτων σε εθελοντές, οι οποίοι θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βέροιας,
από 29/4/2022 ως 12/5/2022.
Δ) Εξουσιοδοτεί τον αντιδήμαρχο αγροτικής ανάπτυξης Ηλία Τσιφλίδη 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 71/2022
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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