ΣΥΜΒΑΣΗ
Πραγµατοποίησης Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς
ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α’ / 02.02.2012)
Ο Δήµος ..............................., νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον Δήµαρχο

αυτού, ..........................................., 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 _________________,
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 ζωών συντροφιάς σε ικανά εκπεδευµένα 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
περίθαλψή τους, σε ειδικούς κατάλληλους χώρους, µετά από άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, µε τη δική του πρωτοβουλία και δαπάνες.
Υπεύθηνος για την ιατρική περίθαλψη είναι ο/η ........................................................................
(Κτηνιατρός).
(Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία
βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού

ε ί τ ε

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 ή ένας
κτηνίατρος του δήµου χορηγεί τον κατάλληλο χώρο στο ιατρίου του 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. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος βεβαιώνει µέσω υπογραφής υπεύθηνης

δήλωσης του συλλέκτη του αδέσποτου ζώου συντροφιάς πως δεν πρόκεται 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 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.Σε
περίπτωση που διακόπτεται ένα πρόγραµµα εθελοντικών στειρώσεων που βρίσκεται σε
εξέλιξη στα πλαίσια του παρόντος συµβολαίου, για λόγους ατελούς µέριµνας απο πλευράς
πρώτου συµβαλλοµενου ο δεύτερος συµβαλλόµενος επιφυλάσσεται να απαιτήσει ανάλογη
αποζηµίωση του κόστους των εξόδων του από των πρώτο συµβαλλόµενο.	
  	
  

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 Σκοπέλου.
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε 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: _________________
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήµο _____________
Ο Δήµαρχος

Για την Förderverein Arche Noah Kreta e.V., Ο
Διαχειριστής

THOMAS BUSH

