ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 159
Στη Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 12627/17-52013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Αραβανής Σπυρίδων
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Φίλιππας Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιµος
Νικητάκης Μάρκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
∆ρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Μεσσήνη Κερασούλα
Καρβούνης Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται οµόφωνα το 15ο θέµα της Η.∆.
ΘΕΜΑ 15ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε σύµβαση συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας, Σωµατείου
Ζωοφίλων Λευκάδας και ιδιώτη κτηνιάτρου, για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήµαρχος
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Η Αντιδήµαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα αποσύρει από την εκφώνηση του θέµατος
το “ιδιώτη κτηνιάτρου”.
Στη συνέχεια εισηγούµενη το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Προτείνουµε την υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και
Σωµατείου Ζωοφίλων για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου, η οποία έχει ως εξής:
Οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
1. Ο ∆ήµος Λευκάδας που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Κώστα
Αραβανή
2. Το Σωµατείο Ζωόφιλων Λευκάδας µε έδρα τη Λευκάδα που εκπροσωπείται
νόµιµα από την Πρόεδρο του κ. Μακρυγιώργου Αλίκη
Έχοντας υπόψη:


Τον 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”



Την υπ΄αρ. 4839/22-02-2013 αίτηση του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία ζήτησε την
χορήγηση άδειας και λειτουργίας ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου η οποία και του δόθηκε µε την
9343/1846/25-4-2013 απόφαση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.



Το αρ. 7 παρ. 3Β του Ν. 604/1977 “Περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων,
κλινικών και ενδιαιτηµάτων” και το Π.∆ 463/1978 “Περί των όρων και προϋποθέσεων
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτηµάτων, καθορισµού
υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρουµένων βιβλίων” όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.14
του Ν. 3170/2003, µε τα οποία ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η αντιµετώπιση του φαινοµένου των αδέσποτων
ζώων στα όρια του ∆ήµου Λευκάδας σε συνεργασία µε το Σωµατείο Ζωόφιλων και τον
συµβεβληµένο κτηνίατρο, επιστηµονικό υπεύθυνο του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου.
Υποχρέωση του ∆ήµου είναι να παρέχει τον εξοπλισµό του Κτηνιατρείου και την
αποζηµίωση του συνεργαζόµενου υπεύθυνου Κτηνιάτρου στις ελάχιστες τιµές που
προβλέπονται για συνεργασία εθελοντών Κτηνιάτρων µε τις Φιλοζωικές Οργανώσεις. Επίσης
εάν απαιτηθεί ο ∆ήµος και πάντα σε συνεργασία µε το Σωµατείο Ζωόφιλων Λευκάδας, µπορεί
να αναλάβει οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί, προκειµένου το ∆ηµοτικό Κτηνιατρείο να
λειτουργεί αποτελεσµατικά.
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Το Σωµατείο Ζωόφιλων Λευκάδας µε την 26/10/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του, αποδέχεται τη συνεργασία µε το ∆ήµο µας και θα έχει την ευθύνη για την
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, την µεταφορά τους στο ∆ηµοτικό Κτηνιατρείο για
στείρωση, την αποθεραπεία τους και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης το
Σωµατείο έχει την ευθύνη για την λειτουργία και την καθαριότητα του Κτηνιατρείου και του
περιφραγµένου περιβάλλοντος χώρου.

Σε συνεργασία µε τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο θα

διατηρεί αντίγραφο των µητρώων εισερχοµένων – εξερχοµένων ζώων. Οι στειρώσεις των
αδέσποτων ζώων θα γίνονται όσες φορές απαιτηθεί µέσα στο χρόνο και εφόσον το Φιλοζωικό
Σωµατείο εξασφαλίσει τον απαιτούµενο αριθµό αδέσποτων ζώων για στείρωση. Σε ότι αφορά
την παρουσία του Κτηνιάτρου, αυτός θα αποζηµιώνεται για τη στείρωση των αδέσποτων
σκύλων και γατών (ανεξάρτητα φύλου) µε τις ελάχιστες αποζηµιώσεις. Επιπλέον ο Κτηνίατρος
σε εθελοντική βάση θα προσφέρει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων µε τη σύµπραξη
των οµάδων ζωόφιλων, οι οποίες θα έχουν και την ευθύνη της επανατοποθέτησης τους και θα
παρακολουθούν τυχόν µεταβολές στην κατάστασή τους (πχ αλλαγή τόπου διαβίωσης,
υιοθεσίας, θάνατος κλπ).
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η περισυλλογή, η καταγραφή, η σήµανση, ο
αποπαρασιτισµός, ο εµβολιασµός, η στείρωση, η αποθεραπεία, η επανένταξη στο φυσικό
περιβάλλον ή η υιοθεσία των αδέσποτων ζώων που εντοπίζονται εντός των διοικητικών ορίων
του ∆ήµου Λευκάδας, η ευθανασία όταν κατόπιν κτηνιατρικής εξέτασης κριθεί ότι είτε πάσχουν
από ανίατη ασθένεια είτε είναι επικίνδυνα ή ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή
αναπηρίας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων πραγµατοποιείται από εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό του φιλοζωϊκού σωµατείου. Αµέσως µετά τη περισυλλογή, τα ζώα µεταφέρονται
στο

∆ηµοτικό

Κτηνιατρείο

όπου

υποβάλλονται

σε

κλινική

εξέταση,

εµβολιασµό,

αποπαρασιτισµό, στείρωση, σήµανση, καταγραφή και θεραπεία εάν απαιτείται. Τα ζώα ύστερα
από την εξέταση, τον εµβολιασµό, τον αποπαρασιτισµό, τη στείρωση και όποια θεραπεία τους
επανατοποθετούνται στο φυσικό τους περιβάλλον ή παραχωρούνται για υιοθεσία τηρούµενων
των διατάξεων της υπ΄αρ. 280239/2003 απόφασης του υπουργού Γεωργίας “Πρόγραµµα
αντιµετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις”. Στο ∆ήµο τηρείται αρχείο
εισερχοµένων

- εξερχοµένων αδέσποτων ζώων, αντίγραφο του οποίου διατηρούν ο

συµβεβληµένος κτηνίατρος και το Σωµατείο Ζωόφιλων.
Για κάθε αδέσποτο ζώο που περισυλλέγεται ανοίγει ξεχωριστή καρτέλα σύµφωνα µε το
Ν. 3170/03 και την ΚΥΑ 280239/2003. Η καρτέλα είναι στη διάθεση της ∆/νσης Κτηνιατρικής
της Π.Ε Λευκάδας. Σε αυτήν πρέπει να υπάρχει φωτογραφία του αδέσποτου ζώου και να
αναγράφονται το φύλο, η φυλή, το µέγεθος (π.χ µικρόσωµο, µεσαίο, µεγαλόσωµο), ο αριθµός
σήµανσης του ζώου, η ονοµασία της περιοχής περισυλλογής, η ηµεροµηνία και το είδος
εµβολιασµού (ετικέτες εµβολίων και θεώρηση από κτηνίατρο της επιτροπής του αρ.7), η
ηµεροµηνία

και

το

είδος

της

αντιπαρασιτικής
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αγωγής

(θεώρηση

από

κτηνίατρο

προγράµµατος), η ηµεροµηνία και το είδος των εξετάσεων, η ηµεροµηνία στείρωσης, το όνοµα
του κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση, ο προορισµός του ζώου κατά περίπτωση
(ευθανασία, υιοθεσία, επανένταξη) και ανάλογα η ηµεροµηνία και η αιτία ευθανασίας, η
ηµεροµηνία υιοθεσίας µαζί µε το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία του αναδόχου, η ηµεροµηνία και
η περιοχή επανένταξης, η φαρµακευτική αγωγή και τα σκευάσµατα που χορηγήθηκαν σε
περίπτωση θεραπείας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων πραγµατοποιείται από προσωπικό του
φιλοζωικού σωµατείου εντός των ορίων του ∆ήµου.
Το συνεργείο περισυλλογής απαρτίζουν άτοµα που διαθέτουν την κατάλληλη
εκπαίδευση και εµπειρία σε θέµατα αιχµαλωσίας ζώων και κατέχουν τις τεχνικές χειρισµού
τους. Κατά την περισυλλογή και αιχµαλωσία των αδέσποτων ζώων απαγορεύεται η
κακοµεταχείρισή τους.
Σε περίπτωση περισυλλογής ζώου που από τη σήµανση του φανεί ότι ανήκει σε
ιδιοκτήτη και έχει δηλωθεί η απώλεια, επιστρέφεται σε εκείνον.
Τα ζώα που κρίνονται υγιή ύστερα από γνωµάτευση του κτηνιάτρου αφού υποβληθούν
σε αποπαρασιτισµό, εµβολιασµό και στείρωση επανεντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον εντός
των ορίων του ∆ήµου και κατά προτίµηση στην περιοχή από την οποία περισυνελέγησαν ή
προωθούνται για υιοθεσία µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του αρχείου του ∆ήµου.
Σε περίπτωση υιοθεσίας ακολουθείται η διαδικασία του αρ.3 της υπ΄αρ.280239/2003
Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.
Στο πλαίσιο της προαγωγής της ζωοφιλίας ο ∆ήµος Λευκάδας σε συνεργασία µε το
φιλοζωικό σωµατείο θα προχωρήσει στην ενηµέρωση των δηµοτών για το πρόγραµµα
αδέσποτων ζώων του ∆ήµου.
Παρακάτω καθορίζονται αναλυτικά ο τρόπος σήµανσης, καταγραφής των αδέσποτων
ζώων, οι όροι υιοθεσίας των ζώων αυτών ή επανένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον αλλά και
οι επιτρεπόµενες µέθοδοι ευθανασίας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας θα συµβάλλεται µε τον επιστηµονικά υπεύθυνο κτηνίατρο (σύµβαση
παροχής υπηρεσιών για ένα ηµερολογιακό έτος κατά πράξη και περίπτωση) και σύµφωνα µε
την εκτίµηση κάθε φορά των υπηρεσιών του ∆ήµου και του Σωµατείου Ζωόφιλων για το
πλήθος των αδέσποτων που χρήζουν ιατρικών πράξεων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΤΕΙΡΩΣΗ
Τα αδέσποτα ζώα, αρσενικά και θηλυκά, στειρώνονται. Κατά προτεραιότητα
στειρώνονται τα θηλυκά. Τα στειρωµένα ζώα δεν επανεντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον εάν
δεν έχει αποκατασταθεί η υγεία τους και µετά από σχετική γνωµάτευση του συµβεβληµένου
κτηνιάτρου. Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί
νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα, απαιτεί τη χρήση αναισθητικών και χειρουργική
µέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
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ΑΡΘΡΟ 5: ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα αδέσποτα ζώα που δεν υιοθετούνται ή κρίνονται υγιή επαναφέρονται στην περιοχή
από την οποία περισυνελλέγησαν εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί προηγουµένως σηµαίνονται, καταγράφονται, υποβάλλονται σε
αποπαρασιτισµό, εµβολιάζονται και στειρώνονται. ∆εν επιτρέπεται η επαναφορά τους σε
περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δρόµους ταχείας κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Σε περίπτωση υιοθεσίας των ζώων, αυτά προηγουµένως αποπαρασιτώνονται,
εµβολιάζονται, στειρώνονται και καταγράφονται στο αρχείο του ∆ήµου Λευκάδας και
σηµαίνονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη τους πριν την παραλαβή τους µε τον τρόπο σήµανσης
που προβλέπεται για τα δεσποζόµενα ζώα. Κάθε νέος ιδιοκτήτης που υιοθετεί ένα αδέσποτο
ζώο υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι παρέλαβε το
ζώο, ότι τηρεί τις υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου όπως περιγράφονται στην παρ, 1 του άρθρου 2
του Ν.3170/2003 και λαµβάνει γνώση των κυρώσεων του αρ.12 του Ν. 3170/2003. Σε
περίπτωση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου που έχει ενταχθεί στο περιβάλλον στα όρια του ∆ήµου
Λευκάδας, ο ιδιοκτήτης που υποχρεούται να ενηµερώνει το µητρώο του ∆ήµου και να το
σηµαίνει εντός 20 ηµερών µε τρόπο που προβλέπεται για τα δεσποζόµενα ζώα. Η
προηγούµενη στείρωση των ζώων αποτελεί κίνητρο προς υιοθεσία για τους µελλοντικούς
ιδιοκτήτες που απαλλάσσονται από το κόστος της επέµβασης. Αρµόδιος για την εφαρµογή του
προγράµµατος υιοθεσίας είναι ο ∆ήµος Λευκάδας και το Σωµατείο Ζωόφιλων που για το
σκοπό αυτό ενηµερώνουν τους δηµότες του µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Υποβάλλονται σε ευθανασία τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και έπειτα από
κτηνιατρική εξέταση διαπιστώνεται ότι είναι επικίνδυνα κατά την έννοια του αρ.1 παρ.3 του Ν.
3170/2003, πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος
ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι αντίθεση µε την ευζωία τους, παρ.5 του αρ.7
του Ν.3170/2003. ∆εν υποβάλλονται σε ευθανασία ζώα που έπειτα από κτηνιατρική εξέταση
διαπιστώνεται ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα. Τα ζώα αυτά
υποβάλλονται σε κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Η ευθανασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά
από κτηνίατρο που ασκεί νόµιµα το επάγγελµα στη χώρα µε τη χρησιµοποίηση των
επιτρεπόµενων µεθόδων (αρ.6, παρ.3).

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσης σύµβασης ορίζεται σε αόριστη. Η σύµβαση µπορεί να
διακοπεί µονοµερής από το ∆ήµο Λευκάδας εάν στην πορεία εκτέλεσης της διαπιστωθεί
συστηµατική άρνηση στην συνεργασία και τις υποδείξεις του προς το Σωµατείο Ζωόφιλων και
µετά από έγγραφη αιτιολόγηση.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για τυχόν τροποποίηση της σύµβασης απαιτείται η σύµφωνη γνώµη όλων των
συµβαλλόµενων.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 25 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Κατά 1, ο κ.Π.Γιαννούτσος γιατί ο Κάλαµος και ο Καστός δεν έχουν τις υπηρεσίες του
Σωµατείου Ζωοφίλων.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και Σωµατείου
Ζωοφίλων Λευκάδας για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 159/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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