ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/25-01-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 4/2022
ΘΕΜΑ:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βελβεντού για τη διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Στο Βελβεντό, σήμερα Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00, τα μέλη του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Βελβεντού,
συμμετείχαν
μέσω
τηλεδιάσκεψης
(MicrosoftΤeams), σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
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 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021
και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθμ. πρωτ. 219/20-01-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
1

Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος

2

Αγγέλης Δημήτριος

3

Αχίλλας Γεώργιος

4

Γκίκας Ιωάννης

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Ζορζοβίλης Ζήνων

7

Καμκούτης Θωμάς

8

Κουκόλη Σοφία

9

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

10

Τράντα Ιωάννα

11

Τσέγκος Νικόλαος

Απόντες
Θεοχαροπούλου Ελευθερία

12

Τσιτσιόκας Νικόλαος

13

Τέτος Νικόλαος

14

Μανώλας Αριστείδης

15

Παπαδημητρίου Ζήνων

16

Γκαμπράνη Ειρήνη

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Αθανασόπουλος Αθανάσιος

Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

2

Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
1

Μυλωνά Κατίνα

Απόντες
Τζάτσου Βάια

2

Μύρος Δημήτριος

3

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

4

Κουκάλης Ζήνων

5

Παπανδρίτσα Μαρία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η Πρόεδρος συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Στεργίου, ο οποίος παρουσίασε το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Δήμου Βελβεντού για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν4830/2021 καταρτίστηκε το
ακόλουθο πρόγραμμα του Δήμου Βελβεντού για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς για την χρονική περίοδο 1/2022 -12/2022. Το πρόγραμμα εγκρίνεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο και η υλοποίησή του παρακολουθείται από την
Πενταμελή Επιτροπή, η οποία συστήθηκε με την 41/2020 Απόφαση Δημάρχου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2020 & 2021
Αυτά τα δύο χρόνια ασχοληθήκαμε με τα λίγα αδέσποτα που ζώα που
κυκλοφορούσαν στον Δήμο μας. Ορίστηκε υπεύθυνος αιρετός και συστήθηκαν η
προαναφερθείσα Πενταμελής καθώς Τριμελής Επιτροπή (με τη 61/2021 Απόφαση
Δημάρχου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο.
Αναλυτικότερα για τα έτη 2020 & 2021 το συνολικό ποσό που προϋπολογίσθηκε
για τα αδέσποτα ήταν 5.000€ για εργασίες περίθαλψης, νοσηλείας και στείρωσης
(τσιπάκι εμβόλιο αποπαρασίτωση) αδέσποτων ζώων συντροφιάς αλλά και των
ζωών που φιλοξενούνται από εθελοντές εντός διοικητικών ορίων του Δήμου
Βελβεντού. Με την ισχύουσα Σύμβαση καλύψαμε 21 ζώα για κτηνιατρική
περίθαλψη από τον συμβεβλημένο κτηνίατρο.
Λόγω έλλειψης δομής περισυλλογής αδέσποτων, η περισυλλογή και η μεταφορά
τους από και προς τον κτηνίατρο έγινε εθελοντικά και δωρεάν από αιρετούς και
εκπροσώπους του κυνηγετικού συλλόγου με ειδικά διαμορφωμένο τρέιλερ με
πέντε χωρίσματα για πέντε ζώα, που μας δάνεισε φιλόζωος δημότης,

Επίσης η προμήθεια τροφών καλύφθηκε με απευθείας δωρεές τροφών από πολίτες
ενώ έγινε ενημέρωση του κοινού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Β. Προβλέψεις για το έτος 2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο Δήμος Βελβεντού αξιοποιώντας τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζει για το
έτος 2022 τις παρακάτω ενέργειες:
1.

Ορισμός κτηνιάτρου για το πρόγραμμα αδέσποτων σκύλων

2.

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων

3.
Κατασκευή
δημοτικού
(χρηματοδοτούμενο)

καταφυγίου

μικρών

4.

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού

5.

Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων σκύλων

6.
Προμήθεια
ειδών
περίθαλψης
(γατοπαγίδες, ταΐστρες, λοιπά υλικά)
7.

και

διαβίωσης

ζώων

συντροφιάς

αδέσποτων

ζώων

Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ζώων

Για όλες αυτές τις δράσεις θα υπάρξει χρηματοδότηση σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ
Στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022 ορίζονται οι κατωτέρω Κ.Α.
ΚΑ: 70.6117.01
Ορισμός κτηνιάτρου για το πρόγραμμα αδέσποτων σκύλων - 6.000 €
ΚΑ: 70.6117.02
Περισυλλογή αδέσποτων ζώων - 3.000 €
ΚΑ: 70.6632.01
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού - 3.000 €
ΚΑ: 70.6632.02
Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων σκύλων - 4.500 €
ΚΑ: 70.6699.01
Προμήθεια ειδών περίθαλψης και διαβίωσης αδέσποτων ζώων (γατοπαγίδες,
ταΐστρες, λοιπά υλικά) - 1.000 €
Από το Υπουργείο Εσωτερικών θα επιχορηγηθεί ο Δήμος με ποσό ίσο με το ποσό
των εξόδων με βάση το Ν4830/2021.
Ακόμη ο Δήμαρχος δήλωσε, ότι ο δήμος προτίθεται να αιτηθεί χρηματοδότησης
από το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση το Ν4830/2021 για τις ακόλουθες δράσεις:

α) Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων, προϋπολογισμού 140.000€, κατ’
εκτίμηση, του οποίου τη χρηματοδότηση θα αιτηθεί.
β) Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ζώων, προϋπολογισμού περίπου 20.000 €
Επίσης ανέφερε, ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας με τον Δήμο Σερβίων για την
διερεύνηση της πιθανότητας κατασκευής κοινού καταφυγίου ζώων, η οποία θα
μελετηθεί περαιτέρω.
Τέλος υπάρχει και πρόταση από τον Δήμο Εορδαίας που έχει συστήσει μια
Κοινωνική Συνεταιριστική Εταιρία, η οποία θα ασχολείται με τα αδέσποτα και σε
περίπτωση που δεν μπορέσουν να υλοποιηθούν τα ανωτέρω έργα, υπάρχει η
περίπτωση συνεργασίας.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κα.
Γκαμπράνη, η οποία ρώτησε τον Δήμαρχο αν υπάρχει κάποια σχετική υποχρέωση ή
οδηγία προς τους Δήμου για το συγκεκριμένο έργο.
Ο Δήμαρχος απάντησε στην κα Γκαμπράνη, ότι είναι υποχρέωση των Δήμων και
υπάρχει ο σχετικός νόμος 4830/2021.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βελβεντού για τη διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην εισήγηση του
Δημάρχου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2022
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 26 Ιανουαρίου 2022
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Μαλλού Βάϊα

