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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι , 27-09-2012 
Νομός Κεφαλληνίας                                                   Αριθμ. Πρωτ. : 41280 
Δήμος Κεφαλλονιάς                                            Αριθμ. Απόφασης: 895      
Γραφείο Δημάρχου                                                        
Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ:  
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006 Κωδ. Δήμων 

& Κοινοτήτων 
2. Το Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’): Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. 

3. Το Ν.3170/2003 ''Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις'' . 
4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/13-6-2010) άρθρο 94παρ.1περ.28. 
5. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724Β/13-03-2012) άρθρο 9. 
6. Την υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και 

άλλες διατάξεις» ( Υπ’ αριθ. 280239/03, ΦΕΚ 1712 Β’/2003). 
7. Το Π.Δ. 400/83 «Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης – 

υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων» (ΦΕΚ Α’ 151), όπως 
αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 289/1992 (ΦΕΚ Α’ 148). 

8. Την αρίθ. 184/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 
Δαπανών και Διάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012» 

9. Την με αριθ. 1/2012 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα 
«Τεχνική Μελέτη για την εκτέλεση Υπηρεσιών για την εφαρμογή προγράμματος 
προστασίας αδέσποτων». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

1. Εγκρίνουμε την «Τεχνική Μελέτη για την εκτέλεση Υπηρεσιών για την εφαρμογή 
προγράμματος προστασίας αδέσποτων» όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας.  
 
2. Αναθέτουμε την εκτέλεση υπηρεσιών για την εφαρμογή προγράμματος προστασίας 
αδέσποτων στο σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ζωοφίλων Δήμου Κεφαλονιάς Ντορίς» 
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.  
Το ανατεθέν έργο θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής υπηρεσίες: 

 Τμηματική περισυλλογή αδέσποτων ζώων μετά από κλήση της υπεύθυνης 
υπηρεσίας του Δήμου 

 Παραλαβή των ζώων από τους ιδιοκτήτες τους, εφόσον αυτοί δεν επιθυμούν πλέον  
να τα έχουν στην κατοχή τους και μόνο μετά από εντολή της υπεύθυνης  
υπηρεσίας του Δήμου και ανάλογα με τις δυνατότητες του Συλλόγου. 

 Διενέργεια των απαραίτητων μεταφορών από τον χώρο φύλαξης των ζώων  προς τον 
χώρο διενέργειας των απαραίτητων κτηνιατρικών πράξεων 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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 Εφαρμογή των κατάλληλων θεραπευτικών ή και προληπτικών αγωγών μετά  από 
καθοδήγηση του υπεύθυνου κτηνιάτρου, στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος 

 Μετεγχειρητική νοσηλεία και έλεγχος της πορείας των στειρωμένων ζώων 
 Καθημερινή περιποίηση των ζώων που παραμένουν στις εγκαταστάσεις μέχρι της 

επανένταξης ή υιοθεσίας τους, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαβίωσή  τους στους 
χώρους φύλαξης (διατροφή, καθαριότητα, καθημερινή έξοδος από τα κλουβιά κλπ 

 Οργάνωση και λειτουργία δικτύου υιοθεσιών αδέσποτων ζώων (ενηλίκων που  έχουν 
στειρωθεί και ανηλίκων), μεριμνώντας για την τακτική προβολή του Προγράμματος 
και της δυνατότητας υιοθεσίας στον τοπικό τύπο, την  επικοινωνία με τους πολίτες 
που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, την οργάνωση και ευθύνη επισκέψεων στους χώρους 
φύλαξης ώστε να έρθουν σε επαφή και να επιλέξουν το ζώο της αρεσκείας τους 

 Έλεγχος των υιοθεσιών και διασφάλιση της καλής ποιότητας ζωής στο χώρο των 
νέων ιδιοκτητών. Ενημέρωση του Δήμου σε περίπτωση που κρίνεται ακατάλληλος ο 
τρόπος διαβίωσης, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις και να διενεργηθούν 
τα νόμιμα 

 Μεταφορά στους χώρους επανένταξης και μέριμνα για την μετέπειτα πορεία και  
ομαλή διαβίωσή τους 

 Προαγωγή του αισθήματος της ζωοφιλίας, με οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων,  
ομιλιών στα σχολεία κλπ. 

 
Η αμοιβή του Φιλοζωικού Συλλόγου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμφωνείται στο ποσό 
των 11.400,00€ για το σύνολο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό 
διάστημα ισχύος της σύμβασης. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις. Η 
αμοιβή θα παρέχεται από το Δήμο Κεφαλλονιάς, μετά από πιστοποίηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος για την καλή λειτουργία του (παρ. 1, αρθ. 7, 
Υπουργική Απόφαση 280239/2003, ΦΕΚ Β’1712) και την προσκόμιση όλων των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου Ζωόφιλων Δήμου Κεφαλονιάς Ντορίς καλείται να 
προσέλθει στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος εντός 5 ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
 

                                                             Αλέξανδρος Παρίσης 
 
 
Κοινοποίηση: 
1) κ.κ. Αντιδημάρχους 
   Σάββα Σαββαόγλου 
   Γεράσιμο Βαγιωνίτη 
   Δημήτριο Πυλαρινό 
2) Σύλλογο Ζωόφιλων Δήμου Κεφαλονιάς  
   Ντορίς 
3) Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 
   Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
  


