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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 30.03.2021, ώρα 17:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.03.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 3384 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

41/2021 
από το πρακτικό της 4ης/ 30.03.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

Θέμα 8ο : Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με το:  «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς, και την: 

«ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 

Σήμερα Τρίτη 30.03.2021, ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  3232/26.03.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 26.03.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σωτηρίου Βασίλειος 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Κατσιάβας Αστέριος 

24. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 25. Μακροβασίλης Βασίλειος 

26. Μπατζιόλας Ζάχος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Ευαγγέλια 

Νάστου (Μαρμαρίνης), Ευάγγελος Δολμές (Δήμητρας) και Χρήστος Τζίκας (Σκλήθρου). 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Θέμα 8ο : Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με το:  «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς, και την: 

«ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Τσιαγκάλης, 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 …». 

 

Σκοπός της σύναψης μνημονίου είναι κατά κύριο λόγο η αντιμετώπιση του φαινόμενου των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου, σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία ή 

ενώσεις της περιοχής, η προστασία και η φροντίδα για την ευζωία αυτών και η ενημέρωση με 

κάθε τρόπο των κατοίκων του Δήμου, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ζώα συντροφιάς, για τις 

υποχρεώσεις τους έναντι των ζώων τους, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προκύπτουν 

από τον Νόμο 4039/2012 στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του και γενικώς στην 

ανάγκη επίδειξης σεβασμού στην ζωή με όποια μορφή και σχήμα. 

 

Αντικείμενο του Μνημονίου είναι η συνεργασία των τριών συμβαλλομένων για την περισυλλογή, 

την σήμανση και καταγραφή των ζώων, ο αποπαρασιτισμός αυτών, η προώθηση τους για υιοθεσία 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή η επανένταξη όσων δεν υιοθετούνται όπως επίσης και η 

ευθανασία όσων ζώων κρίνεται από την πενταμελή επιτροπή και μετά από επισταμένη 

κτηνιατρική παρακολούθηση και εφ' όσον διαπιστωθεί πως πάσχουν από ανίατη ασθένεια που τα 

εμποδίζει να έχουν μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής ή είναι υπερήλικα ή ανάπηρα και ανίκανα να 

επιβιώσουν μόνα τους ή εφ' όσον κριθεί πως είναι αποδεδειγμένα επιθετικά και επικίνδυνα για την 

δημόσια ασφάλεια. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την ανωτέρω  εισήγηση. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 100 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α'). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 

4235/204 και ισχύει. 

4. Την αναγκαιότητα της περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών φροντίδας των αδέσποτων ζώων, 

στα πλαίσια εφαρμογής του σχετικού προγράμματος περισυλλογής και προστασίας αυτών του 

Δήμου Αγιάς. 

5. Την μέχρι σήμερα εποικοδομητική συνεργασία του Δήμου Αγιάς με τα φιλοζωικά σωματεία και 

ενώσεις προστασίας αδέσποτων ζώων που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών του 

ορίων. 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ: 

1. Να εγκρίνει τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αγιάς με το: ι) «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο: «ΖΩΗ»,  με ΑΦΜ 997184422 με έδρα 

τον Δήμο Αγιάς, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Νικολούλη Κυριακή, και με 

ιι.) την «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με 

τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», με ΑΦΜ 996956361 και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, 

ΤΚ Σκήτης που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Σοφία Μαυρίδου. 

2. Την χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου να οριστεί για όσο υπάρχει ανάγκη διαχείρισης 

των αδέσποτων ζώων και να αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του. 

3. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Αγιάς ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ για την υπογραφή του 
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μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αγιάς με το: ι) «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με ΑΦΜ 997184422 και έδρα τον Δήμο Αγιάς, που 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Νικολούλη Κυριακή, και με ιι.) την «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο 

«ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» με ΑΦΜ 996956361 και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, ΤΚ Σκήτης που 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Σοφία Μαυρίδου. 

4. Να εγκρίνει το Σχέδιο Μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αγιάς που σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά 

με τα: 

α) «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με ΑΦΜ 

997184422 και έδρα τον Δήμο Αγιάς, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του 

Νικολούλη Κυριακή, και με  β) την «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» με ΑΦΜ 996956361  

και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, ΤΚ Σκήτης που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του 

Σοφία Μαυρίδου. 

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην τοποθέτησή του: 

«Το θέμα των αδέσποτων ζώων είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και θα πρέπει όλοι μας να συνδράμουμε σε 

μία προσπάθεια. Οι αρμοδιότητες θα έπρεπε να είναι ευθύνη του Κράτους με εκπαιδευμένο προσωπικό και με 

επαρκής χρηματοδότηση. Το συγκεκριμένο μνημόνιο είναι προβληματικό και η αποδοχή του είναι στην ουσία 

η αποδοχή ότι το Κράτος δεν θα χρηματοδοτεί κι απλά θα μοιράζει αρμοδιότητες. Θα πρέπει οι Δήμοι και οι 

Σύλλογοι να δείξουν τον ένοχο κι όχι να αποδέχονται σιωπηρά αυτή την πολιτική. Από την άλλη και επειδή δεν 

μπορούμε να καταψηφίσουμε μια προσπάθεια που γίνεται για την επίλυση του προβλήματος θα ψηφίσουμε 

“παρών”». 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Νικόλαου Τσιαγκάλη, 

- 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 (Α΄ 32), 

- τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 100 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε και κατά την οποία οι δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου 

ψήφισαν «Παρών»,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αγιάς με το: ι) «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με ΑΦΜ 997184422 και έδρα 

τον Δήμο Αγιάς, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Νικολούλη Κυριακή, και με 

ιι.) την «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με 

τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» με ΑΦΜ 996956361 και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, 

ΤΚ Σκήτης που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Σοφία Μαυρίδου. 

 

2. Ορίζουμε τη χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου από την υπογραφή του και για όσο 

υπάρχει ανάγκη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. 
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3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή του μνημονίου 

συνεργασίας Δήμου Αγιάς με το: ι) «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον 

διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με ΑΦΜ 997184422 και έδρα τον Δήμο Αγιάς, που εκπροσωπείται 

νόμιμα από την Πρόεδρό του Νικολούλη Κυριακή, και με ιι.) την «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο 

«ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» με ΑΦΜ 996956361 και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, ΤΚ Σκήτης που 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Σοφία Μαυρίδου. 

 

4. Εγκρίνουμε το Σχέδιο Μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το Σχέδιο Μνημονίου 

Συνεργασίας που επισυνάπτεται στην παρούσα, με τους παρακάτω: 

- «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με ΑΦΜ 

997184422 και έδρα τον Δήμο Αγιάς, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του 

Νικολούλη Κυριακή, και  

- «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» με ΑΦΜ 996956361 και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, ΤΚ 

Σκήτης που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Σοφία Μαυρίδου. 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας 

(επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου, ψήφισαν «Παρών» για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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Σχέδιο 

Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με το  «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς,  και 

την ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, 

με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, ΤΚ 

Σκήτης, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

 
Στην Αγιά σήμερα την ………. του  μήνα  ……  του  έτους 2021  ημέρα  ………… ,  οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Ο Δήμος Αγιάς, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αντώνιο Γκουντάρα και το 

ι. το «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα 

τον Δήμο Αγιάς, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Νικολούλη Κυριακή, με  

ιι.την ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, με τον 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, ΤΚ Σκήτηςπου 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Σοφία Μαυρίδου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 

την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση  ή  τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 

σκοπό» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46του Ν.4235/14 και ισχύει και 

2. τη με αριθμό ………. απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου  Αγιάς με την οποία 

εγκρίθηκε η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με το  «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς,  και 

την ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, με τον 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, ΤΚ Σκήτης  

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

1. Σκοπός – Αντικείμενο του Μνημονίου –Εκχώρηση αρμοδιότητας περισυλλογής 
 

1.αΣκοπός του μνημονίου αποτελεί, κατά κύριο λόγο, η αντιμετώπιση του φαινόμενου των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου,σε συνεργασία με το«ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς,  και 

την ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, με τον 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, ΤΚ Σκήτης, καθώς και   

η προστασία και η φροντίδα για την ευζωία αυτών και η ενημέρωση με κάθε τρόπο των 

κατοίκων του Δήμου, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ζώα συντροφιάς, για τις 

υποχρεώσεις τους έναντι των ζώων τους, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 

προκύπτουν από τον Νόμο 4039/2012 στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του και 

γενικώς την ανάγκη επίδειξης σεβασμού στην ζωή με όποια μορφή και σχήμα.  
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1.β Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των τριών  συμβαλλομένων για την 

περισυλλογή, την σήμανση και καταγραφή των ζώων, ο αποπαρασιτισμός αυτών, η 

προώθηση τους για υιοθεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή η επανένταξη όσων δεν 

υιοθετούνται όπως επίσης και η ευθανασία όσων ζώων κρίνεται αναγκαία από την αρμόδια 

πενταμελή επιτροπή μετά από επισταμένη κτηνιατρική παρακολούθηση κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.   

1.γΔια του παρόντος ανατίθενται και ορίζονται  αρμόδια για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων 

εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αγιάς  και τα ανωτέρω φιλοζωικά σωματεία και συγκεκριμένα το 

μεν φιλοζωικό σωματείο » με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» ορίζεται αρμόδιο εντός των  ορίων της δε 

Αγιάς και δε Λακέρειας και το φιλοζωϊκό σωματείο με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» έχει 

την ίδια αρμοδιότητα εντός των ορίων της δε Μελιβοίας και  δε Ευρυμενών 

Στο πλαίσιο της εκχωρηθείσας αρμοδιότητας τα ως άνω σωματεία οφείλουν να μεριμνούν για την 

περισυλλογή κάθε ζώου και την μεταφορά τους σε ειδικό καταφύγιο, στο πλαίσιο προστασίας της 

δημόσιας υγείας και της ζωής των κατοίκων, της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας καθώς και να 

εισηγούνται στο Δήμο όλα τα αναγκαία συμπληρωματικά  μέτρα που πρέπει να ληφθούν  για την 

αποτροπή κάθε  κινδύνου που απορρέει από την κυκλοφορία αδέσποτων ζώων σε δημόσιους χώρους, 

όπως οι δρόμοι, παιδικές χαρές, παραλίες,  κ.λ.π. και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης των 

χρηστών των οδών, πάρκων, κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π.  

 

2. Περισυλλογή, ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή 

 
2.1.α Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημιουργήσει καταφύγιο αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το π.δ 

463/1978 (άρθρο 3) και το νόμο 604/1977, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του 

Νόμου 3170/2003.  

2.1. β Στον ίδιο χώρο ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημιουργήσει κτηνιατρείο με 

τους όρους επίσης και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο 604/1977 περί ιδρύσεως 

και λειτουργίας κτηνιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων και το οποίο 

δύναται να λειτουργήσει για την σήμανση, την νοσηλεία και την στείρωση των αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς με κτηνίατρο με τον οποίο ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

υπογράψει σύμβαση αλλά και με εθελοντές κτηνίατρους χωρών της EE, οι οποίοι πληρούν 

τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 2157/31/12/2010 περί προσωρινής και 

περιστασιακής παροχής υπηρεσιών γεωτεχνικών που προέρχονται από χώρες της EE , τοπ.δ. 

38/2010, το οποίο αποτελεί προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, την ΥΑ 165261/2010 περί ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του ΠΔ 38/2010.  
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Η σήμανση των ζώων, αδέσποτων ή δεσποζόμενων, μπορεί να πραγματοποιείται και στα 

κτηνιατρεία των διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της χώρας ή των Δήμων. 

2.2Ο Δήμος, ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 4039/2012 υποχρεούται να μεριμνά για την 

σήμανση των αδέσποτων ζώων που ζουν στα όρια του, οφείλει να προμηθεύεται το 

απαραίτητο για την σήμανση υλικό καθώς και την κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης αυτών.  

Το υλικό αυτό μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5 του Νόμου 4039/2012 να 

διατίθεται και για την σήμανση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, όταν αυτή 

πραγματοποιείται στο κτηνιατρείο του Δήμου και ο ιδιοκτήτης του ζώου εκτός από το κόστος 

του μέσου της ηλεκτρονικής σήμανσης μπορεί να επιβαρύνεται και με πρόσθετο κόστος 

παροχής υπηρεσιών, το οποίο ορίζεται από το Δήμο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

2.3Στο Δήμο  θα τηρείται αρχείο εισερχομένων και εξερχόμενων στο καταφύγιο ζώων, με 

ατομική καρτέλα για κάθε ένα από αυτά, με τον αριθμό της ηλεκτρονικής τους σήμανσης και 

στην οποία θα περιγράφεται το ιστορικό του ζώου οι κτηνιατρικές εξετάσεις στις οποίες 

υποβλήθηκε, η φαρμακευτική αγωγή την οποία ακολούθησε, η πιθανή προσωρινή ή μόνιμη 

υιοθεσία του με τα στοιχεία του προσωρινού ή μόνιμου ιδιοκτήτη του ή η επανένταξη του στο 

φυσικό του περιβάλλον. Στην περίπτωση ευθανασίας του ζώου  πρέπει να αναγράφεται στην 

καρτέλα του η ημερομηνία της πράξης και να επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της 

πενταμελούς επιτροπής του Δήμου.  Ο Δήμος αναλαμβάνει την απαραίτητη μηχανοργάνωση 

και την αγορά κάθε είδους υλικών για την δημιουργία και την τήρηση του εν λόγω α ρχείου 

και οι έτεροι δυο συμβαλλόμενοι την υποχρέωση να διαθέτουν μέλος τους το οποίο θα 

ενημερώνει αυτό. Το αρχείο αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου υιοθεσιών θα είναι 

πάντα στην διάθεση και των τριών συμβαλλομένων για ενημέρωση. 

2.4Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτείται συνεργείο α πό μέλη 

του σωματείου «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» 

και την «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» τα οποία διαθέτουν την γνώση και την εμπειρία να 

συλλαμβάνουν ζώα και θα χρησιμοποιείται ειδικό, για τον σκοπό αυτό, όχημα που διαθέτουν 

οι ανωτέρω, οι οποίοι βαρύνονται επίσης με τις δαπάνες της περισυλλογής. 

2.5Το συνεργείο θα ελέγχεται για το έργο του, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης 

και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από  κτηνίατρο υπάλληλο του Δήμου, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή ωφελούμενου προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ή από κτηνίατρο  της  Διεύθυνσης  

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ή ιδιώτη κτηνίατρο. Η  εποπτεία και ο 

έλεγχος πραγματοποιείται βάσει  ανάλυσης  κινδύνου.  Τη  μέριμνα για την εκπαίδευση των 

ατόμων αυτών έχει ο Δήμος. 

2.6Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στο δημοτικό 

ή σε ιδιωτικό κτηνιατρείο, που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και μπορεί να φιλοξενήσει 

προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα,  μέχρι την αποθεραπεία 

τους,  υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική 
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σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Η δαπάνη  της  

σήμανσης και  της καταγραφής των αδέσποτων ζώων βαρύνει τον Δήμο. Η σήμανση και η 

αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση του κατάλληλου 

συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης  σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα πρότυπα και 

καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων 

συντροφιάς, που τηρείται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής  

Ανάπτυξης  και Τροφίμων. 

2.7Ο Δήμος οφείλει να φροντίσει για την ηλεκτρονικού τύπου οργάνωση του (προμήθεια 

κωδικών) ώστε να λειτουργήσει σωστά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των 

δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς της περιοχής του και η σύνδεση του με  την 

βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων. 

2.8 α.Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι κάποια αδέσποτα είναι 

τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο  νόσημα,  υποβάλλονται  στην κατάλληλη  θεραπευτική 

αγωγή.  

2.8.β.Ανδιαπιστωθείαπό την κτηνιατρική εξέταση 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. Στην περίπτωση που υπάρχει 

διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα 

της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική 

επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.  

2.8.γ.Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη σήμανσή 

τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, 

επιστρέφονται σε αυτόν. 

 

3. Στείρωση 

Τα αδέσποτα ζώα αρσενικά και θηλυκά στειρώνονται. Κατά προτίμηση στειρώνονται πρώτα 

τα θηλυκά. Τα στειρωμένα ζώα δεν επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον αν δεν  έχει 

αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους και μετά από σχετική γνωμάτευση του συμβεβλημένου 

με τον Δήμο κτηνιάτρου ή κτηνιάτρου  ομάδας εθελοντών κτηνιάτρων που πραγματοποιούν 

στειρώσεις αδέσποτων ζώων στο Δήμο. 

Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα 

το κτηνιατρικό επάγγελμα ή από εθελοντές Ευρωπαίους κτηνίατρους οι οποίοι έχουν την 

άδεια να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, 

άδεια την οποία απέκτησαν με την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.  

 

4.Υιοθεσία 
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Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν 

πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους 

μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα ή από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, που 

λειτουργούν νόμιμα. 

Σε κάθε περίπτωση τα ζώα που υιοθετούνται σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και 

καταγράφονται στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού   

οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό.  

Κατά την παράδοση ενός ζώου  για υιοθεσία υπογράφεται η Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου από νέο 

ιδιοκτήτη, μεταξύ του υπεύθυνου του Δήμου ή του συλλόγου και του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα 

με το υπόδειγμα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του παραρτήματος 4 του Νόμου 4039/2012.  

Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο 

ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος  της  

Ελλάδας ή    δεν   έχει την  έδρα του στη Ελλάδα, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την 

παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό 

του και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με βέβαιη χρονολογία, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί  (ή δεν έχουν στειρωθεί αν είναι κάτω των έξι μηνών 

και σύμφωνα με την ενδεδειγμένη ιατρική πρακτική, τη φυλή και το μέγεθος του ζώου), 

σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα  πλήρη 

στοιχεία  του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία 

προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. 

 

5. Ευθανασία – επιτρεπόμενες μέθοδοι 

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που εκδηλώνουν επαναλαμβανόμενα και απρόκλητα επιθετική 

συμπεριφορά ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν 

λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με τους κανόνες 

ευζωίας τους και τη φροντίδα των οποίων, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους 

αρνούνται να αναλάβουν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, υποβάλλονται σε ευθανασία. 

Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι της ευθανασίας είναι : ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου  

πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες δόσεις υψηλών 

συγκεντρώσεων, ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μικρού μεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιημένα ή βρίσκονται σε 

βαθιά ηρέμηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφ' όσον κρίνεται από τον κτηνίατρο, μπορεί 

επιπρόσθετα να χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση νατριούχου καλίου.  

 

6. Επιτροπές 

Σύμφωνα με την παρ.  12 του άρθρου  9  του  Ν.  4039/12,  συγκροτείται  με απόφαση του  

Δημάρχου  πενταμελής  επιτροπή  παρακολούθησης  του προγράμματος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η οποία αποφασίζει  για την επικινδυνότητα ενός ζώου 
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συντροφιάς ,σύμφωνα  με  τον  ορισμό  της περίπτωσης στ' του άρθρου 1 του Ν.4039/12,  και  

αντιμετωπίζει  τα  προβλήματα  που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Η 

ίδια επιτροπή θα αποτελεί και την Επιτροπή  Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της 

υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας .  

 

7. Επανένταξη στο περιβάλλον 
 

Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου 

κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν 

σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, 

εμβολιασμό και στείρωση. 

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται  

υπόψη η  πυκνότητα  του  πληθυσμού  των  αδέσποτων  ζώων   στην   περιοχή που 

επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων 

αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, ο Δήμος, ο οποίος μάλιστα δύναται να δημιουργήσει και 

σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα φιλοζωικά 

σωματεία. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από 

φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και 

υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, 

αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους  

σιδηροδρομικούς  σταθμούς,  στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους.  

Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της 

πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή  που  αυτά  επαναφέρονται,  

καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους. 

 
8. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
 

8. 1. α. Μέλη των συμβαλλομένων «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον 

διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» και ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» αναλαμβάνουν την ευθύνη και 

υποχρέωση  της  περισυλλογής και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που ζουν 

στα όρια του Δήμου Αγιάς στο ιδιωτικό ή στο δημοτικό κτηνιατρείο  με δικό τους όχημα και 

δικές τους δαπάνες όταν ο Δήμος Αγιάς αδυνατεί για διαφόρους λόγους όπως  

έλλειψη προσωπικού, αδυναμίας διάθεσης αυτού σε μη εργάσιμες ώρες και μέρες 

κλπ  

1. β. Ο Δήμος δύναται να διαθέτει όχημα για την περισυλλογή και μεταφορά ζώων (νεκρών 
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ή τραυματισμένων και ζώων που προορίζονται για σήμανση) ή των εθελοντών, κατά τις 

εργάσιμες και μόνο ώρες και ημέρες, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την σχέση 

εργασίας του αρμόδιου υπαλλήλου (μόνιμος- συμβασιούχος), όταν τα ανωτέρω σωματεία  

αδυνατούν να προσέλθουν με δικό τους όχημα στους χώρους φροντίδας των ζώων όπως 

επίσης και να επωμιστεί τις δαπάνες της περισυλλογής τους, που πάντοτε διενεργείται με 

φροντίδα και επιμέλεια των σωματείων,  στην περίπτωση που τα σωματεία αδυνατούν να 

καταβάλλουν τα απαιτούμενα ποσά προς πραγματοποίηση του σκοπού της περισυλλογής.  

8. 2. Όλοι οι συμβαλλόμενοι φροντίζουν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των  

δημοτών σχετικά  με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.  

8. 3.Ο Δήμος προμηθεύεται τροφή για τα αδέσποτα ζώα. Η ποσότητα της ξηράς τροφής που 

θα παραδίδεται θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατών 

κ.α)  που φροντίζουν στην περιοχή δράσης τους. Η  παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης 

ποσότητας ζωοτροφής θα γίνεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 

από τους νόμιμους εκπροσώπους των φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων, στην οποία θα 

αναγράφεται η ακριβής ποσότητα που παραδίδεται και ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί. Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε συμβαλλομένου θα ορίζεται σε ειδική προς 

τούτο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, απόσπασμα της οποίας θα 

προσκομίζεται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία. Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υποχρεωτικά 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των παραλαβόντων.  Με την παραλαβή της τροφής που 

τους αναλογεί, υποχρεούνται να σιτίζουν με αυτή -και μέχρι να εξαντληθεί- τα 

επανενταγμένα στην περιοχή δράσης τους αδέσποτα ζώα συντροφιάς λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στο περιβάλλον και των γενικών όρων 

των κείμενων υγειονομικών διατάξεων (αρ. 2 παρ. 1 της υπ’ αρ. Ε 1β/301/64 Υπουργικής 

Απόφασης, ΥΕΚ 63/Β/14-2-64). Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνουν το Δήμο Αγιάς για τυχόν 

αδιάθετη ποσότητα ξηρής τροφής που έχει απομείνει.  

8. 4.α)Το «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» και η 

ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, με τον 

διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ»  αναλαμβάνουν την υποχρέωση να  τηρούν ατομικές 

καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα οποία διαχειρίζονται, οι οποίες  

περιλαμβάνουν τη  φωτογραφία του  αδέσποτου ζώου, το  είδος, το  φύλο, τη  φυλή,  το 

μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο, μεγαλόσωμο), τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης, την 

ημερομηνία περισυλλογής, την τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία και το είδος των 

εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης, την ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του 

κτηνιάτρου που  πραγματοποίησε  τη στείρωση, τον προορισμό του ζώου (υιοθεσία, 

επανένταξη, ευθανασία), την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξης 

του, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου, την  ημερομηνία  

ευθανασίας  του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας, την ημερομηνία και την αιτία θανάτου σε 

περίπτωση θανάτου του ζώου. Η κατάσταση αυτή θα βρίσκεται στη διάθεση της Επιτροπής 
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παρακολούθησης της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου και θα επικαιροποιείται μέσω της 

έγκαιρης πληροφόρησης της.  

8.4.β)Αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να συνδράμουν το Δήμο και να θέσουν  στη 

διάθεση του Δήμου όποιο υλικό έχουν  στη διάθεση τους για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών και όποιον εξοπλισμό ή εμπειρία διαθέτουν για την ευκολότερη 

σύλληψη των ζώων και να ενημερώνουν το Δήμο για κάθε παράβαση του Νόμου 4039/2012 

πέφτει στην αντίληψη τους. 

8.4.γ)Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραδίδουν τα ζώα για υιοθεσία, να υπογράφουν τη 

«Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» με τον νέο ιδιοκτήτη και να διατηρούν αρχείο 

υιοθεσιών των ζώων,  καθώς  και  να  παρέχουν  τροφή και νερό σε συγκεκριμένα σημεία στα 

αδέσποτα ζώα. 

8.5.Η Επιτροπή θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση των 

υποχρεώσεων των μελών του σωματείου με την επωνυμία «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» και της ένωσης «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο 

«ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» με όποιον τρόπο εκείνη κρίνει πρόσφορο. Τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν 

το δικαίωμα της διενέργειας σποραδικών αυτοψιών στους χώρους σίτισης των αδέσποτων 

ζώων για την εκτίμηση της ορθής εφαρμογής του Μνημονίου. 

8.6.Ο Δήμος Αγιάς αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

• να  φροντίσει για τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του, προκειμένου να είναι 

δυνατή η επαφή των αρχείων του Δήμου με την ηλεκτρονική βάση σήμανσης και 

καταγραφής των ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων. 

• να φροντίσει για την αγορά του απαραίτητου ηλεκτρονικού υλικού σήμανσης των ζώων 

συντροφιάς που ζουν στην επικράτεια του. 

• να φροντίσει για τη δημιουργία χώρων σίτισης των αδέσποτων ζώων, όπου και για όσον 

χρόνο αυτά υπάρχουν, για την αγορά τροφής και την αγορά φαρμάκων, τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη στείρωση και τη νοσηλεία των ζώων.  

• να φροντίσει για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των Δημοτών του σχετικά με 

τα ζώα γενικά και τα αδέσποτα ζώα ειδικότερα. 

9. Χρονική διάρκεια μνημονίου συνεργασίας 

Η χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου ορίζεται σε δύο συναπτά έτη και αρχίζει από 

την ημερομηνία υπογραφής του. Μετά το πέρας της διετίας το παρόν μνημόνιο ανανεώνεται 

για μία ακόμη διετία, εφόσον δύο μήνες προ του χρόνου λήξης της ισχύος του δεν 

καταγγελθεί εγγράφως από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο . 

Το μνημόνιο συνεργασίας μπορεί να διακοπεί/καταγγελθεί  από α. τον Δήμο εάν στην πορεία 

εκτέλεσής του διαπιστωθεί πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων και  συστηματική άρνηση 

στη συνεργασία και τις υποδείξεις του προς τους ετέρους συμβαλλόμενους και μετά από 
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έγγραφη αιτιολόγηση και από β. το φιλοζωικό σωματείο ή την ένωση που συμβάλλονται στο 

παρόν. 

 
10.Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας 

Για τυχόν τροποποίηση του μνημονίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 

συμβαλλομένων και κάθε τροποποίηση όρου αποδεικνύεται μόνο εγγράφως . 

11. Αξιολόγηση της Συνεργασίας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβαίνουν κάθε χρόνο σε γραπτή εκτίμηση της πορείας της 

συνεργασίας τους και θα προτείνουν τρόπους για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του 

Μνημονίου Συνεργασίας. 

 

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος των 

συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).  

Οι συμβαλλόμενοι 
 

Για  τον Δήμο Αγιάς Για το ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με 
τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ 

 

Για την ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
με τον διακριτικό τίτλο 

«ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ 

ΟΔήμαρχος 

 
Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 
Η Πρόεδρος 

 
Νικολούλη Κυριακή 

 

 
Η Πρόεδρος 

 
Σοφία Μαυρίδου 
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