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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

58/2018

από το πρακτικό της 5 / 26.04.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα ΕΗΔ 2ο:

Εφαρμογή Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
στο Δήμο Αγιάς – Έγκριση συνεργασίας με τον γερμανικό Σύλλογο Προστασίας Ζώων με
την επωνυμία: «Forderverein Arche Noah Kreta a.V..Ap.» και το μέλος του την
εθελόντρια Γερμανίδα κτηνίατρο Melanie Stehl.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 26.04.2018, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 2907/20.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Ριζούλης Στέφανος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
23.
24.
25.
Απόντες
26. Αναστασίου Ιωάννης1
27. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
28. Μπεϊνάς Αντώνιος
29. Σιμούλης Θωμάς
2
30. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ώρα λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 26/04/2018 ώρα 22:19.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και
Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Δημήτριος Παπακώστας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Με το άρθρου 67 παρ.7 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 πρότασηεισήγηση 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.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά
την Εφαρμογή Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγιάς
και την έγκριση συνεργασίας με το γερμανικό φιλοζωικό οργανισμό TierInsel Umut Evi E.V., που θα
βρίσκεται στη χώρα μας το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
- την εισήγηση του προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζουμε ομόφωνα
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Την συζήτηση του θέματος που αφορά την Εφαρμογή Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγιάς και την έγκριση συνεργασίας με τον γερμανικό Σύλλογο
Προστασίας Ζώων με την επωνυμία: «Forderverein Arche Noah Kreta a.V..Ap.» και το μέλος του την
εθελόντρια Γερμανίδα κτηνίατρο Melanie Stehl, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Ώρα λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 26/04/2018 ώρα 22:19.
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Θέμα ΕΗΔ 2 : Εφαρμογή Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
στο Δήμο Αγιάς – Έγκριση συνεργασίας με τον γερμανικό Σύλλογο Προστασίας Ζώων με
την επωνυμία: «Forderverein Arche Noah Kreta a.V..Ap.» και το μέλος του την
εθελόντρια Γερμανίδα κτηνίατρο Melanie Stehl.
Το θέμα ο Δήμαρχος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 6
του άρθρου 46 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/2014) «1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την
περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η
αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και
σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική
εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων …».
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 6
εδάφιο ε΄ του άρθρου 46 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/2014) «11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα
συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές
επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου
να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα. Εθελοντές κτηνίατροι που
μετακινούνται προς τη Χώρα, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου προσωρινά ή
περιστασιακά, πραγματοποιούν μόνο στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων.
Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να διατίθενται οι εγκαταστάσεις …. Του Δήμου… εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμοι, υπό την εποπτεία των προαναφερθέντων αρμοδίων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισμός
τους, η χρονική διάρκεια διάθεσής τους, η διαδικασία διάθεσής και κάθε σχετικό θέμα….».
Στο ανωτέρω πλαίσιο εκδόθηκε η αριθ. 1714/75275/06-07-2015 (ΦΕΚ 1489/Β΄/16-07-2015) Απόφαση του
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία καθορίζονται
«ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, καθώς και ο ελάχιστος εξοπλισμός που πρέπει να
διαθέτουν οι χώροι των ΟΤΑ που διατίθενται σε εθελοντές κτηνιάτρους για την πραγματοποίηση στειρώσεων,
σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαδικασίας παραχώρησής τους».
Στον Δήμο μας περιήλθε αίτημα της κτηνιάτρου Melanie Elisabeth Stehl του Albrecht Stehl, με αριθμό
άδειας ΓΕΩΤΕΕ 3-05307, η οποία είναι μέλος του γερμανικού Συλλόγου Προστασίας Ζώων με την
επωνυμία: «Forderverein Arche Noah Kreta a.V..Ap.», με την οποία ζητά την συνεργασία της με το Δήμο
Αγιάς στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
Λαμβάνοντας υπόψη :
 Την υποχρέωση του Δήμου για την εφαρμογή Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου Αγιάς,
 Την ύπαρξη κατάλληλου χώρου για την πραγματοποίηση των πράξεων του άρθρου 1 της αριθ.
1714/75275/06-07-2015 (ΦΕΚ 1489/Β΄/16-07-2015) Απόφασης του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
 Την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (κτηνίατρους, βοηθούς κ.λπ.),
 Την εκδήλωση ενδιαφέροντος της κτηνιάτρου Melanie Elisabeth Stehl του Albrecht Stehl, μέλους
του γερμανικού Συλλόγου Προστασίας Ζώων με την επωνυμία: «Forderverein Arche Noah Kreta
a.V..Ap.»,
 Την υποδομή που διαθέτει ο Δήμος Αγιάς σε μέσα και σε βοηθητικό προσωπικό,
 Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών που θα προκληθούν από
την υλοποίηση της συνεργασίας (προμήθεια μικρο-τσιπ, αντιλυσσικών εμβολίων, φιλοξενία –
διατροφή - διαμονή ομάδας εθελοντών),
Ώρα λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 26/04/2018 ώρα 22:19.
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προτείνουμε να γίνει αποδεκτό το ανωτέρω αίτημα της κτηνιάτρου Melanie Elisabeth Stehl του Albrecht
Stehl και κατ’ επέκταση του γερμανικού Συλλόγου Προστασίας Ζώων με την επωνυμία: «Forderverein
Arche Noah Kreta a.V..Ap.», για την άμεση εφαρμογή προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
4039/2012 όπως ισχύει.
Η συνεργασία θα επικυρωθεί με σχετική έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών σύμφωνα με το νόμο.
Η εργασία θα είναι εθελοντική και ο Δήμος θα καλύψει τα έξοδα για την διατροφή και την διαμονή της των
εθελοντών, προκειμένου να στειρωθούν και να εμβολιαστούν μέχρι 100 ζώα σε χρονικό διάστημα περίπου 5
ημερών.
Ο Δήμος Αγιάς θα παραχωρήσει τη χρήση των εγκαταστάσεων των πρώην δημοτικών σφαγείων Αγιάς, που
είναι οι πλέον κατάλληλες για τον σκοπό αυτό. Η μεταφορά των ζώων θα γίνει όπως προβλέπεται στο
άρθρο 9 &10 του ν. 4039/2012 από υπαλλήλους του Δήμου και με την συνδρομή φιλόζωων πολιτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του ν. 3463/2006 : «Κύρωση Δημοτικού & κοινοτικού Κώδικα»,
- τις διατάξεις του άρθρου 37 πα. 2 του ν. 3801/2009 : «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ΙΔΑΧ – διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α΄15) : «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις οικείες διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄32) : «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
- την με αριθμό 1714/75275/06-07-2015 (Β΄ 1489) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
- Την αίτηση - δήλωση της κτηνιάτρου Melanie Elisabeth Stehl του Albrecht Stehl, με αριθμό άδειας
ΓΕΩΤΕΕ 3-05307, η οποία είναι μέλος του γερμανικού Συλλόγου Προστασίας Ζώων με την
επωνυμία Forderverein Arche Noah Kreta a.V..Ap., με την οποία ζητά την παραχώρηση για τις
στειρώσεις και ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες της εθελοντικά,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Α) Τη συνεργασία του Δήμου Αγιάς με τον γερμανικό Σύλλογο Προστασίας Ζώων με την επωνυμία:
«Forderverein Arche Noah Kreta a.V..Ap.» και το μέλος του εθελόντρια Γερμανίδα κτηνίατρο Melanie
Stehl με σκοπό την εφαρμογή Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
στον Δήμο Αγιάς, λόγω αδυναμίας υλοποίησης του προγράμματος αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες του
Δήμου.
Β) Την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου (παλιά σφαγεία Αγιάς) στον ανωτέρω Σύλλογο
Προστασίας Ζώων και στην εθελόντρια Γερμανίδα κτηνίατρο Melanie Elisabeth Stehl του Albrecht Stehl,
με αριθμό άδειας ΓΕΩΤΕΕ 3-05307, που θα βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αγιάς για το χρονικό
διάστημα 7 με 12 Μαΐου 2018, προκειμένου να διενεργηθούν οι πράξεις του άρθρου 1 της αριθ.
1714/75275/06-07-2015 (ΦΕΚ 1489/Β΄/16-07-2015) Απόφασης του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Γ) Την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας (άρθρο 9 παρ. 1 & 2 ν. 4039/2012) μεταξύ του Δήμου Αγιάς και
του ανωτέρω Σωματείου, η οποία έχει ως εξής:
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πραγματοποίησης Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς
Ν .4039/2012 (ΦΕΚ 15Α΄/02.02.2012)
Ο Δήμος Αγιάς νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο αυτού, Αντώνη Γκουντάρα, αναφερόμενος
στην συνέχεια ως «ο πρώτος συμβαλλόμενος» και
ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων με την επωνυμία Forderverein Arche Noah Kreta a.V..Ap. Κατάθεσης
Πρωτοδικείου 25283Νz, ο οποίος εδρεύει στην πόλη του Βερολίνου της Γερμανίας, επι της οδού
Gierkezeile 29, T.Κ 10585, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του κ. THOMAS BUSCH,
αναφερομένος στη συνέχεια ως «ο δεύτερος συμβαλλόμενος» συμφωνούν και αποδέχονται 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 Αγιάς να τα περιθάλπει και να τα στειρώνει, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4039/2012.
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έχει ο δεύτερος συμβαλλόμενος το δικαίωμα να δώσει την εντολή για
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ικανά εκπαιδευμένα άτομα.
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 περίθαλψη τους, σε ειδικούς
κατάλληλους χώρους μετά από άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, με τη
δική του πρωτοβουλία και δαπάνες.
Υπεύθυνος για την ιατρική περίθαλψη είναι η Melanie Elisabeth Stehl του Albrecht Stehl (κτηνίατρος).
(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 φύλακα του και δεν τελεί υπό την
άμεση επίβλεψη και τον έλεγχο 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 ή ένας κτηνίατρος του δήμου χορηγεί τον
κατάλληλο χώρο στο ιατρείου του για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στειρώσεων και περίθαλψης των
αδέσποτων ζώων. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες εντελώς δωρεάν
και να καλύπτει το κόστος των φαρμάκων και των ιατρικών εργαλείων και υλικών που θα
χρησιμοποιούνται. Οι στειρώσεις θα γίνονται δωρεάν. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος βεβαιώνει μέσω
υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης του συλλέκτη του αδέσποτου ζώου συντροφιάς πως δεν πρόκειται για
προστατευόμενο οικόσιτο ζώο.
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 διατήρηση τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και
αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν την 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 τα 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.
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Άρθρο 6
Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων, λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του
πληθυσμού στην περιοχή όπου αναφέρονται. Η επαναφορά απαγορεύεται σε περιοχές με νοσοκομεία,
αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας και ελικοδρόμια.
Άρθρο 7
Το έργο αυτό ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση, στον δεύτερο συμβαλλόμενος ο οποίος το αναλαμβάνει
και το αποδέχεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα στα πλαίσια της μη κερδοσκοπικής και ζωοφιλικής
δραστηριότητας του για την προστασία των ζώων. Σε περίπτωση που διακόπτεται ένα πρόγραμμα
εθελοντικών στειρώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στα πλαίσια του παρόντος συμβολαίου, για λόγους
ατελούς μέριμνας από πλευράς πρώτου συμβαλλόμενου ο δεύτερος συμβαλλόμενος επιφυλάσσεται να
απαιτήσει ανάλογη αποζημίωση του κόστους των εξόδων του από των πρώτο συμβαλλόμενο.
Άρθρο 8
Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ από 07.05.2018 έως και 12.05.2018, χωρίς να προβλέπεται η συνεχόμενη
υποχρεωτική παρουσία του δεύτερου συμβαλλόμενου, καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα, στην εδαφική
περιφέρεια του Δήμου Αγιάς.
Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, για να λάβει ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1)
και ένα (1) να κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας ή άλλη αρμόδια
αρχή και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ημερομηνία: …./05/2018
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Δήμο Αγιάς
Ο Δήμαρχος
Αντώνης Γκουντάρας

Για την Forderverein Arche Noah Kreta a.V.
Ο Διαχειριστής
THOMAS BUSCH

Δ) Τη φιλοξενία της κτηνιάτρου, καθώς και των μελών της αποστολής που θα λάβουν μέρος στην
υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, στο πρώην κτήριο του ΕΣΕΠΑ στην Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας.
Ε) Η δαπάνη ανάθεση των επιμέρους εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση της
παρούσας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.10.6142.04, 02.10.6632.01 και 02.10.6632.02 τον εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, στους οποίους έχουν εγγραφεί πιστώσεις 2.150,00€, 200,00€ και
200,00€ αντίστοιχα και θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μετά τη λήψη των
σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας και να κοινοποιηθεί στην αρμόδια κτηνιατρική
υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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