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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ
του Δήμου Καλαμάτας και του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας
«+βιώνω», για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ».
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 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
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».
Ως εκ τούτου και έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του
Δημάρχου.
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 Τις διατάξεις του άρθρου 75 §§ Ιγ 10,11,13, & 28 , η17 και ΙΙ11 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α’ /114/8.6.2006)
όπως ισχύει μετά τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ /87/7.6.2010).
 Τις διατάξεις του άρ. 9 παρ.1, 2,10 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» (ΦΕΚ Α15/02.02.2012).
 Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4235 /2014 περί «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 ανάγκη της περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών φροντίδας των
αδέσποτων ζώων, στα πλαίσια εφαρμογής του σχετικού προγράμματος
περισυλλογής αυτών που υλοποιείται από την Δ/νση Γεωτεχνικών που
υλοποιείται από το Αυτοτελές Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου
Καλαμάτας.
 Την αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων στο Δήμο Καλαμάτας παρά
το γεγονός ότι έχει ενεργό πρόγραμμα στειρώσεων,
 Την μέχρι σήμερα εποικοδομητική συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας
με τον Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας «+βιώνω» που δραστηριοποιείται και
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας.
 Τον οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Καλαμάτας για την
προστασία των αδέσποτων ζώων, επιμέλεια και ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε θέματα προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς και με
άξονα τις αρχές για τις συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων.
Εισηγούμαι την έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου
Καλαμάτας και του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας «+βιώνω», για την
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την εξουσιοδότηση
υπογραφής αυτού από τον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας , ως νόμιμο
εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας» ως κάτωθι :
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« ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ »

Του Δήμου Καλαμάτας και του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας «+βιώνω»
Στην Καλαμάτα σήμερα …. /…../2021 ημέρα ………. και στο γραφείο του
Δημάρχου Καλαμάτας, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι που εκπροσωπούνται νόμιμα,
υπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας που αναφέρεται στη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τον έλεγχο της υγείας τους και του πληθυσμού
(στειρώσεις) και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με
κερδοσκοπικό σκοπό.
Οι υπογραφόμενοι:
1) Ο Δήμος Καλαμάτας όπως αυτός εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ.Βασιλόπουλο
Αθανάσιο, που
εδρεύει στην Καλαμάτα , οδός Αθηνών 99 , Τ.Κ 24100
Καλαμάτα , Α.Φ.Μ.997911992 , Δ.Ο.Υ., Καλαμάτας, τηλ. 27213 60777 που θα
αποκαλείται εφεξής «Δήμος» και
2) Ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας με την επωνυμία, «+βιώνω», με Καταστατικό
που φέρει Αριθμό Μητρώου ……………….. και αριθμό Απόφασης Αναγνώρισης
…………../………….., με έδρα τον Δήμο Καλαμάτας που νόμιμα εκπροσωπείται από
την Πρόεδρο του Πεζώνη Αικατερίνη.., που θα αποκαλείται εφεξής «Φιλοζωικός
Όμιλοςς».
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 75 §§ Ιγ 10,11,13, & 28 , η17 και ΙΙ11 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΥΕΚ Α’ /114/8.6.2006) όπως ισχύει μετά τις
διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ
Α’/87/7.6.2010).
3.Τις διατάξεις του άρ. 9 παρ.1, 2,10 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» (ΥΕΚΑ΄/15/02.02.2012).
4.Το άρθρο 46 του Ν. 4235 /2014 περί «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.
5.Την υπ. αριθμ. …………./2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του
Δήμου Καλαμάτας , ΑΔΑ: …………………
3

6.Την ανάγκη της περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών φροντίδας των αδέσποτων
ζώων, στα πλαίσια εφαρμογής του σχετικού προγράμματος περισυλλογής αυτών που
υλοποιείται από την Δ/νση Γεωτεχνικών και προστασίας αυτών που υλοποιείται από
το Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας
7.Την μέχρι σήμερα εποικοδομητική συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με τον
Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας «+βιώνω» που δραστηριοποιείται και εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας.
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν την δυνατότητα εθελοντικής συνδρομής
του
δεύτερου των συμβαλλομένων (Φιλοζωικός Όμιλος) στο έργο του Δήμου Καλαμάτας
για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς , σύμφωνα με τους ν.4039/2012
και ν.4235 /2014, ως κάτωθι:
ΑΡΘΡΟ 1 : Σκοπός
Σκοπός της συνεργασίας αποτελεί, κατά κύριο λόγο η αρωγή του Φιλοζωϊκού Ομίλου
Καλαμάτας στην:
 αντιμετώπιση του φαινομένου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα
διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας,
 προστασία και τη φροντίδα για την ευζωία αυτών,
 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 στη ζωή σε οποιαδήποτε μορφή την συναντάμε
και
η εν γένει συνεργασία αμφότερων των μερών για προώθηση της φιλοζωικής
κουλτούρας στη περιοχή και τη διενέργεια εκδηλώσεων με φιλοζωικό
περιεχόμενο όπως Ημέρες Υιοθεσίας, Ημέρες Ενημέρωσης και Προσέλκυσης
Εθελοντών.

ΑΡΘΡΟ 2 : Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου είναι το κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Καλαμάτας και του Φιλοζωικού Όμιλου Καλαμάτας « +βιώνω» για τον
εντοπισμό αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, την περισυλλογή
και τη μεταφορά τους κατά την περίπτωση που δεν υπάρχει ανάδοχος γιατί ο Δήμος
βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία ή ο ανάδοχος εργολάβος του Δήμου,
αδυνατεί λόγω κωλύματός του (θα μας ενημερώνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό
μήνυμα μετά τη λήψης της εντολής) να επέμβει για την περισυλλογή και
μεταφορά του αδέσποτου ζώου εντός το αργότερο μιάμισης ώρας (1 ώρα και 30
λεπτά) μετά την έγγραφη έντυπη η ηλεκτρονική ενημέρωσή του-εντολή από το
Δήμο Καλαμάτας (την υπηρεσία ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο όταν αυτή δεν
λειτουργεί όπως π.χ εκτός ωραρίου Σαββατοκύριακα ή αργίες) για την παροχή των
απαιτούμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών και το είδος αυτών, την ενημέρωση των
αντίστοιχων μητρώων και βιβλιαρίων εμβολιασμού, με σκοπό την ασφάλεια και την
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δημόσια υγεία των πολιτών, την επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς , την
υιοθεσία τους και εν γένει την διαχείριση, φροντίδα, ευζωία και προστασία τους, εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Ο Δήμος Καλαμάτας υλοποιεί πρόγραμμα κτηνιατρικών υπηρεσιών αδέσποτων
ζώων και η εν λόγω συνεργασία σίγουρα θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάπτυξη
και ταχύτητα εκτέλεσης των υπηρεσιών φροντίδας αυτών.
Ως εκ τούτου οι ενέργειες τις οποίες μπορεί να εκτελεί και ο Φιλοζωικός Όμιλος
εκτός από το Δήμο περιγράφονται ως κάτωθι :
1. Η περισυλλογή των ζώων και από τα μέλη του Φιλοζωικού Ομίλου σε
συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου, εντός των ορίων αυτού. Το συνεργείο
περισυλλογής αποτελείται από άτομα εκπαιδευμένα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό
που διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία αιχμαλωσίας ζώων και κατέχουν τις
τεχνικές χειρισμού τους. Κατά την περισυλλογή απαγορεύεται η κακομεταχείριση
των ζώων. Το συνεργείο περισυλλογής καθοδηγείται στο έργο του από κτηνίατρο
που ορίζεται από τον Δήμο ή από τον Φιλοζωικό Όμιλο.
2. Η σήμανση και καταγραφή – αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς
πραγματοποιείται με την τοποθέτηση κατά προτίμηση στην αριστερή εξωτερική
πλευρά του τραχήλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης, άλλη θέση
είναι πίσω από το αυτί, (αποκριτής πομποδέκτης ). Ο πομποδέκτης είναι παθητική
συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από
συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11784 και καταχωρίζεται στη
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση (ΔΗΒ) σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η σήμανση θα γίνεται τμηματικά και θα έχει
προηγηθεί ενημέρωση, με την παρουσία πάντα του αρμόδιου υπάλληλου του
Δήμου.
3. Η αναζήτηση του ιδιοκτήτη όταν αυτό διαπιστώνεται κατά την περισυλλογή του
αδέσποτου ζώου συντροφιάς και η προσπάθεια επιστροφής σε αυτόν.
4.Η στείρωση των αδέσποτων ζώα συντροφιάς αρσενικά και θηλυκά. 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 το Δήμο κτηνιάτρου ή κτηνιάτρου που
συνεργάζεται με τον Φιλοζωικό Όμιλο ή εθελοντών κτηνιάτρων 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. . Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη που
διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα.
5. Η μετεγχειρητική νοσηλεία και θεραπεία που κρίνεται αναγκαία για την υγεία
των ζώων στα κτηνιατρεία των συμβαλλομένων με τον Δήμο κτηνιάτρων ή σε άλλο ο
κατάλληλα διαμορφωμένο και ασφαλή για την ευζωία των ζώων χώρο.
6. Η υιοθεσία, τα ζώα που κρίνονται κατάλληλα, κατόπιν κτηνιατρικής γνωμάτευσης ς
και θετικής εισήγησης του Δήμου, να υιοθετηθούν,να σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονι-ά
κά και να καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα πλήρη στοιχεία α
του προσωρινού και οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωσηη
και εμβολιασμό.
7. Η αναζήτηση ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη για υιοθεσία και καταγραφή των
στοιχείων του για περαιτέρω έλεγχο από τον αρμόδιο υπάλληλο για την
καταλληλόλητα του.
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8. Η συμπλήρωση, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, της «Δήλωσης
Υιοθεσίας Ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του
ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4 του νόμου
4039/2012.
9. Η επικουρική συμβολή στην διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς
από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη , που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, κάτω
από την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας.
10. Η μετακίνηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με οχήματα του Φιλοζωικού
Όμιλου, αν χρειαστεί (κατά την περίπτωση που ο ανάδοχος εργολάβος του
Δήμου, αδυνατεί λόγω κωλύματός του (θα μας ενημερώνει υποχρεωτικά με
ηλεκτρονικό μήνυμα μετά τη λήψης της εντολής) να επέμβει . Η μετακίνηση
των αδέσποτων ζώων προς φιλοξενία , στείρωση ή νοσηλεία στον συμβεβλημένο με
το Δήμο κτηνίατρο ή σε εθελοντές κτηνίατρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό
επάγγελμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανάγκης και από τα ιδιωτικά
οχήματα των εθελοντών μελών του Φιλοζωικού Ομίλου και πάντοτε με τον
περιορισμό του κωλύματος του εργολάβου.
11. Η μέριμνα για την παροχή πόσιμου ύδατος και σίτισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς. Η εν λόγω δράση μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση κατάλληλου
εξοπλισμού (ποτίστρες, ταΐστρες) , σε επιλεγμένα σημεία των οικισμών όπου
παρατηρείται συγκέντρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς ,μετά από σύμφωνη
γνώμη και υπόδειξη του χώρου τοποθέτησης αυτών από τα συμβούλια των
κοινοτήτων και έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Καλαμάτας (Επιτροπή
Ποιότητας ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο).
12. Η επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που δεν υιοθετούνται και
κρίνονται υγιή στη περιοχή από την οποία περισυλλέγησαν, εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ήδη σημανθεί ή σημαίνονται,
καταγράφονται, υποβάλλονται σε αποπαρασιτισμό, εμβολιάζονται και στειρώνονται.
Η επανένταξη τους δεν γίνεται κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία, αρχαιολογικούς
χώρους, αεροδρόμια και λιμάνια και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
13. Η συνεργασία με την 5μελή επιτροπή όπως ορίστηκε με την
αριθμ……………………, ΑΔΑ: ………., απόφαση του Δημάρχου, καθώς και με
το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Καλαμάτας.
14. Η πιθανή φροντίδα και εποπτεία αδέσποτων ζώων 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. Σε
περίπτωση που οι φιλοζωικοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής αρνηθούν να
αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, αυτά
υποβάλλονται σε ευθανασία μετά από επισταμένη κτηνιατρική παρακολούθηση και
κατόπιν απόφασης της 5μέλης επιτροπής ή της ειδικής επιστημονικής επιτροπής
(απόφαση Δημάρχου αρ………………………, ΑΔΑ: ……………………….) ,του
άρθρου 6 του παρόντος.
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15. Η καταγραφή της διαδικασίας της ευθανασίας για τα ζώα που περιγράφονται
στην 14η παράγραφο, αφού δεν μπορεί να υποστηριχτεί η φροντίδα και η
παρακολούθηση τους και επιπλέον 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.
16. Η τήρηση αρχείου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 3 : Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών
Ι) Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει :
 Την υποχρέωση να παραδίδει προς τον Φιλοζωικό Όμιλο, που συμμετέχει
στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, ξηρά τροφή για τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς που εντάσσονται στο οικείο πρόγραμμα στείρωσης και
προστασίας
αδέσποτων ζώων και επανατοποθετούνται στην περιοχή δράσης αυτών.
Η παράδοση της τροφής θα γίνεται τμηματικά και ανά μήνα από το αρμόδιο τμήμα
προμηθειών και αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καλαμάτας σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται μετά από συνεννόηση της αρμόδιας
Δημοτικής Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών) και των νόμιμων εκπροσώπων του Φιλοζωικού Ομίλου.
Η ποσότητα της ξηράς τροφής που θα παραδίδεται στον Φιλοζωικό Σύλλογο θα
είναι ανάλογη με τον αριθμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που φροντίζει στην
περιοχή δράσης του.
Η παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας ζωοτροφής θα γίνεται με την
υπογραφή του δελτίου εξαγωγής από την Αποθήκη από τους νόμιμους εκπροσώπους
του Φιλοζωικού Ομίλου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα που
παραδίδεται και ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Ο νόμιμος
εκπρόσωπος του συμβαλλομένου Φιλοζωικού Ομίλου θα ορίζεται σε ειδική προς
τούτο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, απόσπασμα της οποίας θα
προσκομίζεται στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία, (Τμήμα Προμηθειών και
Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
 Την υποχρέωση δημιουργίας και συντήρησης χώρων σίτισης /παροχής πόσιμου ύδατος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε επιλεγμένα σημεία των οικισμών όπου παρατηρείται συγκέντρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς ,μετά
από σύμφωνη γνώμη και υπόδειξη του χώρου τοποθέτησης αυτών από τα
συμβούλια των κοινοτήτων και έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου
Καλαμάτας (Επιτροπή Ποιότητας ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο).
 Την απαραίτητη μηχανοργάνωση και την αγορά κάθε είδους υλικών για την
δημιουργία και τήρηση αρχείου καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (αρχείο σήμανσης, εισερχομένων – εξερχομένων ζώων συντροφιάς ,
ιστορικό κτηνιατρικών υπηρεσιών, υιοθεσιών , ευθανασίας κ.τ.λ.) και την
σύνδεσή του με την ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το αρχείο αυτό, θα είναι πάντα στην διάθεση του Φιλοζωικού Ομίλου για ενημέρωση.
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 Την υποχρέωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών του
σχετικά με τα ζώα γενικά και τα αδέσποτα ζώα ειδικότερα.
ΙΙ) Ο Φιλοζωικός Όμιλος πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 2 του παρόντος
αναλαμβάνει :
 Την υποχρέωση να συνδράμει τον Δήμο σε όποια δραστηριότητα του σχετικά
με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που ζουν στα όρια του.
 Την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του Δήμου όποιο υλικό έχει για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και όποιον εξοπλισμό ή
εμπειρία διαθέτει για την ευκολότερη σύλληψη των ζώων και να ενημερώνει
το Δήμο για κάθε παράβαση του Νόμου 4039/2012 πέφτει στην αντίληψη
του.
 Την υποχρέωση να συντάξει και να καταθέσει στην αρμόδια Δημοτική
Υπηρεσία κατάσταση με τα στοιχεία και το συνολικό αριθμό των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς που φροντίζει .
Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί βάσει των τηρούμενων από την υπηρεσία αρχείων, η
κατάσταση υπογράφεται από τον αρμόδιο Δημοτικό Υπάλληλο και τον εκπρόσωπο
του Φιλοζωικού Ομίλου. Η κατάσταση αυτή θα βρίσκεται στη διάθεση της 5μελής
Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς και θα επικαιροποιείται μέσω έγκαιρης πληροφόρησης από τον
Φιλοζωικό Όμιλο για τυχόν νέα ζώα στην περιοχή δράση του ή θανάτους των ήδη
καταγεγραμμένων.
 Την υποχρέωση, αφού παραλάβει την ποσότητα τροφής που του αναλογεί, να
σιτίζει με αυτή , και μέχρι να εξαντληθεί, τα επανενταγμένα στην περιοχή
δράσης του 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 ενημερώνει το Δήμο Καλαμάτας για τυχόν αδιάθετη ποσότητα ξηρής τροφής που έχει
απομείνει.
 Την υποχρέωση να διαθέσει μέλος του το οποίο θα ενημερώνει το αρχείο καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (αρχείο σήμανσης, εισερχομένων – εξερχομένων ζώων συντροφιάς , ιστορικό κτηνιατρικών υπηρεσιών,
υιοθεσιών , ευθανασίας κ.τ.λ.).
ΑΡΘΡΟ 4 : Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας ορίζεται σε ένα (1) έτος
και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της. Μετά το πέρας της
αναφερόμενης διάρκειας της συνεργασίας αξιολογείται και συζητείται η ανανέωση
της για ένα ακόμη έτος. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς εάν στην πορεία
εκτέλεσής της διαπιστωθεί συστηματική άρνηση στη συνεργασία και τις υποδείξεις
του προς τον Φιλοζωικό Όμιλο και μετά από έγγραφη αιτιολόγηση.
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ΑΡΘΡΟ 5 : Νομική Υπόσταση
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν δημιουργεί καμία νομική ή συμβατική ή
αποκλειστική σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και δεν δίδει δικαίωμα
διεκδίκησης αποζημιώσεων προς ή μεταξύ τους.
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρωθεί ύστερα
από πρόταση ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών και αποδοχή της από την
άλλη πλευρά.
ΑΡΘΡΟ 6 : Επιτροπές
Για την επίβλεψη εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς , ο Δήμαρχος με την αριθμ. …………………………….., ΑΔΑ: ……
απόφασή του προέβη στην συγκρότηση της 5μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης
του προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς σύμφω- να με τις
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 (Φ.Ε.Κ. 15Α΄02-02-2012.
Η προαναφερθείσα επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου
συντρο- φιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ' του άρθρου 1 του
Νόμου 4039/2012, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά
τη δια- χείριση των αδέσποτων ζώων.
Η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει κάθε μήνα και να αποφασίζει την ποσότητα της
ξηράς τροφής που θα παραδίδεται στο φιλοζωικό σωματείο.
Η επιτροπή δύναται να παρακολουθεί, να ελέγχει και να βεβαιώνει την ορθή
εκτέλεση των υποχρεώσεων των μελών του συμβαλλομένου Φιλοζωικού
Συλλόγου, με όποιο τρόπο εκείνη κρίνει πρόσφορο. Προς τούτο, η κατάσταση με
τα στοιχεία
του συνολικού αριθμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που φροντίζονται από τον
Φιλοζωικό Όμιλο στην περιοχή δράσης του θα βρίσκεται στη διάθεση της
Επιτροπής.
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 παρόντος Μνημονίου.
Με την αρ. ………………………. ΑΔΑ: …………………………. απόφαση
Δημάρχου έχει συγκροτηθεί ειδική επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 (Φ.Ε.Κ. 15 Α΄02-02-2012 και της παρ. 6
του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) «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»
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Η προαναφερθείσα επιστημονική επιτροπή θα λαμβάνει την οριστική απόφαση για
την επικινδυνότητα ή για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας ενός
αδέσποτου ζώου συντροφιάς, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία από την
πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
ΑΡΘΡΟ 7 : Αξιολόγηση της Συνεργασίας
Tα δύο 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.
Τα ανωτέρω συμφώνησαν, συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο, αφού αναγνώστηκε, υπογράφηκε σε πέντε πρωτότυπα και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από
ένα πρωτότυπο τεύχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας
«+βιώνω»
Η Πρόεδρος

Πεζώνη Αικατερίνη

Για τον Δήμο Καλαμάτας
Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Βασιλόπουλος

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοίκησης
Διοικητικής μεταρρύθμισης
Αγροτικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
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