ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.4/14-4-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 124

Περίληψη
Έγκριση ανάληψης δαπάνης για τη πραγματοποίηση
στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από εθελοντές
κτηνιάτρους
και
εξουσιοδότηση
του
αρμόδιου
Αντιδημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 14 Απριλίου 2014 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα
17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.19842/10-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 22
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
15) Παπαδόπουλος Κυριάκος
3) Βορίδης Δημήτριος
16) Παπασταματίου Γεώργιος
4) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
17) Πατσίδου Δέσποινα
5) Δρεμσίζης Ιωάννης
18) Πούλιος Χρίστος
6) Ηλιάδης Θωμάς
19) Τοπ Ισμέτ
7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
20) Φανουράκης Εμμανουήλ
8) Καλογερής Κρίτων
21) Φωτιάδης Νικόλαος
9) Κολλάρος Γεώργιος
22) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
10) Κυριακίδης Αλέξανδρος
11) Μπεκτές Σαμπρή
12) Μπένης Δημήτριος
13) Ξυνίδης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγκόρτσας Απόστολος
7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
2. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
8. Ταρενίδης Παναγιώτη
3. Βασιλούδης Ηλίας
9. Τσεγγελίδης Ιωάννης
4. Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
10. Τσέπελης Εμμανουή
5. Μαζαράκης Σπύρος
11. Φιλίππου Φίλιππος
6. Μούρκας Χρήστος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι ο δσ Ξυνίδης Αθανάσιος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3ου θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Τοπ Ισμέτ προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 11ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης και ο δ.σ. Κυριακίδης Αλέξανδρος προσήλθε κατά την συζήτηση του 17ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος ανακοίνωσε στο σώμα ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς
και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να
αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής
δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει
και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι
επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης,
έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο
Δήμαρχος είναι τα εξής:
1) Έγκριση ανάληψης δαπάνης για τη πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από
εθελοντές κτηνιάτρους και εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την υπογραφή της
σύμβασης
2) Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικού συλλόγου Λυκοδρομίου
3) Καθορισμός χώρου βόσκησης ζώων θετικών (B+) στην βρουκέλλωση βοοειδών κτηνοτρόφων της
Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά
το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση ανάληψης δαπάνης για τη Πραγματοποίηση
στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους και εξουσιοδότηση του αρμόδιου
Αντιδημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης
του ζητήματος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
«Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του» και έθεσε υπόψη του
συμβουλίου την από 14-4-2014 εισήγηση του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως
εξής:
«Ο Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με την φιλοζωική οργάνωση Griechische Fellnasen e.V, πρόκειται να
πραγματοποιήσει για το διάστημα 23/4/2014 μέχρι και 6/5/2014 πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς με την συνδρομή εθελοντών κτηνιάτρων, σύμφωνα με τον Ν.4039/2012.
Η φιλοζωική οργάνωση Griechische Fellnasen e.V ήρθε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας
Ζώων με την επωνυμία Förderverein Arche Noah Kreta e.V. ο οποίος θα διαθέσει δύο εθελοντές
κτηνιάτρους για το παραπάνω χρονικό διάστημα και τα απαιτούμενα φάρμακα για 200 περίπου
στειρώσεις.
Ο Δήμος Ξάνθης θα αναλάβει να βρει τον κατάλληλο χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι στειρώσεις
καθώς και χώρο για την αποθεραπεία τους αναλαμβάνοντας μόνο τα έξοδα διαμονής και διατροφής για το
χρονικό διάστημα 22/4/2014 μέχρι και 6/5/2014 με προϋπολογισμό δαπάνης 2.000€.
Επίσης θα ζητηθεί η βοήθεια από εθελοντές πολίτες για την επισήμανση περιοχών με μεγάλη
συγκέντρωση αδέσποτων ζώων, την περισυλλογή των ζώων με ή χωρίς μεταφορικό μέσο, την καταγραφή
των στοιχείων τους και φωτογράφησή τους πριν την στείρωση, καθώς και βοήθεια κατά το διάστημα της
αποθεραπείας τους.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο: α) την έγκριση της παραπάνω δαπάνης β) να
εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο για την υπογραφή της σύμβασης και όποιων
σχετικών εγγράφων».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Θεοδωρίδη ο οποίος
ανέφερε: «Η φιλοζωική οργάνωση Griechische Fellnasen e.V ήρθε σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Προστασίας Ζώων με την επωνυμία Förderverein Arche Noah Kreta e.V. ο οποίος θα διαθέσει δύο
εθελοντές κτηνιάτρους για το παραπάνω χρονικό διάστημα και τα απαιτούμενα φάρμακα για 200 περίπου
στειρώσεις. Ο Δήμος Ξάνθης θα αναλάβει να βρει τον κατάλληλο χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι
στειρώσεις καθώς και χώρο για την αποθεραπεία τους αναλαμβάνοντας μόνο τα έξοδα διαμονής και
διατροφής για το χρονικό διάστημα 22/4/2014 μέχρι και 6/5/2014 με προϋπολογισμό δαπάνης 2.000€ προς
όφελος του Δήμου αντί του ποσού των 30.000€ για μία στείρωση για αδέσποτο ζώο συντροφιάς κοστίζει
150€».
Επακολούθησε συζήτηση της οποίας πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων έχει καταγραφεί σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στα αρχεία του Δήμου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Αναλαμβάνει υποχρέωση ανάληψης δαπάνης με αύξοντα αριθμό 358 στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
συνολικού ποσού 2000€ το οποίο θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6495 «Λοιπές δαπάνες
γενικής χρήσης», του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου, αναλαμβάνοντας τα έξοδα διαμονής και
διατροφής δυο κτηνιάτρων της φιλοζωικής οργάνωσης Griechische Fellnasen e.V για το χρονικό
διάστημα 22/4/2014 μέχρι και 6/5/2014. Επισημαίνεται ότι το όφελος του Δήμου Ξάνθης προκύπτει
από το γεγονός ότι επιβαρύνεται μόνο με το παραπάνω ποσό και όχι με το προϋπολογισθέν ποσό των
30000 ευρώ που απαιτείται για τις περίπου 200 στειρώσεις αδέσποτων ζωών συντροφιάς καθώς
επίσης και από το γεγονός ότι το όλο εγχείρημα είναι προς όφελος των πολιτών.
Β) Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του Συλλόγου Προστασίας Ζώων με
την επωνυμία Förderverein Arche Noah Kreta e.V.. προκειμένου να πραγματοποιήσει για το
διάστημα 23/4/2014 μέχρι και 6/5/2014 πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
με την συνδρομή εθελοντών κτηνιάτρων, σύμφωνα με τον Ν.4039/2012 με τους όρους του παρακάτω
σχεδίου σύμβασης :
ΣΥΜΒΑΣΗ
Πραγματοποίησης Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς
ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α’ / 02.02.2012)
Ο Δήμος Ξάνθης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο αυτού, κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο,
αναφερόμενος στην συνέχεια ως “ο πρώτος συμβαλλόμενος” και ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων με την
επωνυμία Förderverein Arche Noah Kreta e.V., Αρ. Κατάθεσης Πρωτοδικείου 25283Νz, ο οποίος
εδρεύει στην πόλη του Βερολίνου της Γερμανίας, επί της οδού Gierkezeile 29, Τ.Κ. 10585, νόμιμα
εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρό του κ. THOMAS BUSCH, αναφερόμενος στη συνέχεια ως “ο
δεύτερος συμβαλλόμενος” συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει εκ του νόμου υποχρέωση να περισυλλέγει όλα τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς, που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ξάνθης να τα περιθάλπει και να τα
στειρώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4039/2012.
Άρθρο 2
Τις υποχρεώσεις αυτές ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο, σύμφωνα με την
περίπτωση 11 του άρθρου 9 του ν.4039/2012, ο οποίος θα μεριμνά για την περίθαλψή τους, σε ειδικούς
κατάλληλους χώρους, μετά από άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, με
τη δική του πρωτοβουλία και δαπάνες.
(Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω
από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την
άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους, άρθρο 1, περίπτωση ε του ν.4039/2012)
Άρθρο 3
Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη διάθεση κατάλληλου οικήματος, το
οποίο θα έχει τις προβλεπόμενες προδιαγραφές από το νόμο, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στειρώσεων
και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα παρέχει όλες τις παραπάνω
υπηρεσίες εντελώς δωρεάν και θα καλύπτει το κόστος των φαρμάκων και των ιατρικών εργαλείων και
υλικών που θα χρησιμοποιούνται. Οι στειρώσεις θα γίνονται δωρεάν.
Άρθρο 4
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς
ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή
αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και
αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία
υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία, σύμφωνα με την περίπτωση 4 του άρθρου 9 του ν.
4039/2012.
(Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που αποδεδειγμένα εκδηλώνει απρόκλητα έντονη
επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας
σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.)
Άρθρο 5
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι
είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή,
σύμφωνα με την περίπτωση 4 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012.
Άρθρο 6
Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων, λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του
πληθυσμού του στην περιοχή όπου αναφέρονται. Η επαναφορά απαγορεύεται σε περιοχές με νοσοκομεία,
αθλητικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας και ελικοδρόμια.
Άρθρο 7
Το έργο αυτό ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση, στον δεύτερο συμβαλλόμενο ο οποίος το αναλαμβάνει
και το αποδέχεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα στα πλαίσια της μη κερδοσκοπικής και ζωοφιλικής
δραστηριότητας του για την προστασία των ζώων.
Άρθρο 8

Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ για δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα από _____________ έως και
_______________, χωρίς να προβλέπεται η συνεχόμενη υποχρεωτική παρουσία του δεύτερου
συμβαλλόμενου, καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα, στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ξάνθης
Γ) Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο για την υπογραφή της σύμβασης και
όποιων σχετικών με την υπόθεση εγγράφων.
Μειοψήφησαν οι δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Μπεκτές Σαμπρή, Πατσίδου
Δέσποινα και Φανουράκης Εμμανουήλ διότι όπως δήλωσαν διαφώνησαν με την εισήγηση της υπηρεσίας.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 24-4-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

