
 
 

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  070/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 46272/22.06.2022     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για επικύρωση συμφωνητικού συνεργασίας 
ανάμεσα στο Δήμο Ιλίου και το φιλοζωικό σωματείο 
«Τετράποδη Αγάπη Αστική Μη Κερδοσκοπική» 
 

Σήμερα την 16η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του 

Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

«ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43545/10.06.2021 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 

13.05.2022. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 8ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για 

επικύρωση συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ιλίου και το φιλοζωικό σωματείο 

«Τετράποδη Αγάπη Αστική Μη Κερδοσκοπική». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 43106/02.06.2022  σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπ’ όψη το Ν. 4830 (ΦΕΚ Α169/18.09.2021) τις αρμοδιότητες που απορρέουν από 

νομικό πλαίσιο για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και με στόχο την προστασία των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και τη θέσπιση στρατηγικής δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων 

υιοθεσίας, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας σας παραθέτουμε τα κάτωθι: 

α) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 4830 (ΦΕΚ Α169/18.09.2021), αρμόδιες 

αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι οι 

δήμοι. 

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ανωτέρω Νόμου αναφέρεται ότι: «ο δήμος δύναται με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1 συνάπτοντας 

σχετική έγγραφη συμφωνία με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα….». 

γ) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 αναφέρεται ότι: τα αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται από άτομα 

κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς». 

δ) Στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου και Νόμου αναφέρεται ότι επιτρέπεται η περισυλλογή και η 

φιλοξενία από φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

Με βάση τα ανωτέρω και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Ιλίου δε διαθέτει προσωπικό 

κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και με γνώμονα την 

προστασία αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με 

απαρέγκλιτη την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για επικύρωση του πρωτόκολλου συνεργασίας (σχετ. α) ανάμεσα στο 
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Δήμο Ιλίου και το Φιλοζωικού σωματείου Τετράποδη Αγάπη Αστική μη Κερδοσκοπική. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και συμφωνητικό συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ιλίου και 

το φιλοζωικό σωματείο «Τετράποδη Αγάπη Αστική Μη Κερδοσκοπική», που έχει ως κατωτέρω: 

                                  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO     

                                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

         "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ" ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & 

"ΤΕΤΡΑΠΟΔΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ" 
 
Στο Ίλιον σήμερα, υπογράφηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων 

σύμφωνα με Ν. 4039/2012 & 4830/2021, το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

Ιλίου, εκπροσωπούμενο από τον/την ……………………., εις το εξής αναφερόμενος στο παρόν ως 

«Δήμος», και της «Τετράποδης Αγάπης Α.Μ.Κ.» (υπ' αρ.18/2020 Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, αρ. μητρώου 489483) εις το εξής αναφερόμενης στο παρόν ως «Φιλοζωική Ένωση», 

εκπροσωπούμενης από τον Αθανάσιο Παναγόπουλο, οι οποίοι έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

παρακάτω ως εξής αναλυτικά αναφερόμενα: 

Προοίμιο 

Τα φιλοζωικά σωματεία και ειδικά η «Τετράποδη Αγάπη» διαθέτει τη γνώση και την 

εμπειρία της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τεχνογνωσία για την ενημέρωση 

και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Ο Δήμος, ως αρμόδιος για την Περισυλλογή & τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4039/2012 & 4830/2021 και η Φιλοζωική Ένωση, ως ένωση 

αποτελούμενη αποκλειστικά από εθελοντές, με δεδομένο το ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, 

δηλώνουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν την από κοινού συνεργασία τους και να 

συντονίσουν την δράση τους, με την υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, σε 

θέματα όπου διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις ως προς την περισυλλογή, διαχείριση, 

υιοθεσία, κτηνιατρική περίθαλψη ή επανένταξη αδέσποτων ζώων στα σημεία που έχει υποδείξει 

η αρμόδια επιτροπή και την εν γένει διαχείριση τους, τηρώντας όλες τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας προς όφελος της φιλοζωίας και της κοινωνίας εν γένει. 

Σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η προστασία και η φροντίδα για την ευζωία 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, η παραμονή τους σε 

καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, η φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και 
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χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, και γενικά η μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους και 

η ομαλή συνύπαρξη τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ των κατοίκων στον κλοιό της πόλης μας. 

Άρθρο 1ο 

Νομικό Πλαίσιο 

- Νόμος 4039/2012 (ΦΕΚ Α-15/2-2-2012) 

- Νόμος 4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169/18-9-21) 
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν δημιουργεί καμία νομική η συμβατική η αποκλειστική 

σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και δεν δίδει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημιώσεων. 

Αποτελεί όμως σύμφωνο συν αντίληψης και συνεργασίας για την επίτευξη του συγκεκριμένου 

σκοπού όπως αναλυτικά περιγράφετε παρακάτω. 

Άρθρο 2ο 

Αντικείμενο της συνεργασίας 

Κοινή θέση των συμβαλλομένων είναι η συν διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας, ικανό να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, όπως αυτές 

διαμορφώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

Δήμου. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι δυνατόν να υπάρξει μία αμφίδρομη και 

αλληλοϋποστηριζόμενη σχέση συνεργασίας που θα αφορά τους εξής τομείς: 

1. Την περισυλλογή και την τμηματική μεταφορά των αδέσποτων ζώων σε κατάλληλους 

χώρους φροντίδας, κλινικές ή κτηνιατρεία, που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου 

ή άλλων συμβεβλημένων που μετέχουν στο πρόγραμμα. 

2. Τη φιλοξενία ζώων από εθελοντές της Φιλοζωικής ένωσης υπό την ιδιότητα του 

«αναδόχου», εφόσον καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις που θα εξασφαλίσει ο Δήμος σε 

συνεργαζόμενες πανσιόν. Για την εξασφάλιση της «αναδοχής», απαραίτητη είναι η σύναψη 

ειδικής έγγραφης πράξης σύμφωνα με το Νόμο 4830/2021 (Άρθρο 2, παράγραφος 7). 

3. Τη μετεγχειρητική νοσηλεία και θεραπεία που κρίνεται αναγκαία για την υγεία των ζώων 

που θα φιλοξενηθούν από εθελοντές της Ένωσης, εφόσον έχουν ήδη έχουν δεχτεί την πρώτη 

νοσηλεία από τις συμβεβλημένες με τον Δήμο Κλινικές/κτηνιάτρους, καθώς και την 

υποχρέωση του Δήμου για παροχή των φαρμάκων που χρειάζεται να χορηγηθούν σε αυτά τα 

αδέσποτα ζώα, κατά την διάρκεια της θεραπείας τους. 

4 . Την παροχή από το Δήμο τροφής στα φιλοξενούμενα ζώα. 
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5. Την προώθηση για υιοθεσία των αδέσποτων ζώων με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 

6. Την εν γένει συνεργασία αμφότερων των μερών για προώθηση της φιλοζωικής 

κουλτούρας στη περιοχή με την υπόσχεση από μέρους του Δήμου για συνεργασία και 

υποστήριξη στην διενέργεια εκδηλώσεων με φιλοζωικό περιεχόμενο όπως Ημέρες 

Υιοθεσίας και Προσέλκυσης Εθελοντών. Η νοούμενη ως άνω συνεργασία δύναται να 

περιλαμβάνει, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες, την διάθεση δημοτικών αιθουσών, 

αμφιθεάτρων και εν γένει ανοικτών ή κλειστών χώρων του Δήμου για τη διενέργεια των 

ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενων εκδηλώσεων καθώς και τη παροχή εκ μέρους του 

Δήμου υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη των εκδηλώσεων, όπως πχ. 

εγκαταστάσεις ήχου, φωτισμού, καθιστικά έπιπλα, τραπέζια, πάγκοι κλπ.. 

7. Τη διευκόλυνση από μέρους του Δήμου και την εξασφάλιση της υποστήριξης της 

Φιλοζωικής Ενωσης σε εκδηλώσεις που δύναται να πραγματοποιήσει (πχ ενημερωτικές 

ημερίδες, εκθέσεις  κλπ.). 

Άρθρο 3ο 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων. 

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Ο Δήμος παραχωρεί στην Φιλοζωική Ένωση το δικαίωμα της μερικής περισυλλογής 

και μεταφοράς (τμηματικά) των αδεσπότων σε κατάλληλους χώρους 

φροντίδας/κλινικές ή κτηνιατρεία που μετέχουν στο Πρόγραμμα. Η περισυλλογή αυτή 

γίνεται επικουρικά, κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

2. Ο Δήμος, αναθέτοντας την ιδιότητα του «αναδόχου» σε εθελοντές της Φιλοζωικής 

Ένωσης, διευκολύνει την σύννομη φιλοξενία αδέσποτων ζώων για την καλύτερη 

κοινωνικοποίηση, αξιολόγηση, και εν τέλει υιοθεσία των εν λόγω ζώων. 

3. Η Φιλοζωική Ένωση αναλαμβάνει, σε συνεργασία με το Δήμο την προώθηση για 

υιοθεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο, των αδέσποτων ζώων. Υποχρεούται δε, να κάνει 

έλεγχο των υποψήφιων οικογενειών και να παραδίδει τα ζώα στους νέους κηδεμόνες. 

Ο Δήμος αναθέτει στην Φιλοζωική Ένωση την συναρμοδιότητα της προώθησης της 

υιοθεσίας των ζώων συντροφιάς που διαβιούν εντος των ορίων του Δήμου, μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου και της Ένωσης ή άλλου τρόπου που θα υποδείξει. Αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγοντα 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. 

4. Τα προς υιοθεσία ζώα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Δήμου με 

όλα τα στοιχεία, στα οποία η Φιλοζωική Ένωση δύναται να έχει πρόσβαση. Κατά την 

παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η "Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου απο νέο 

ιδιοκτήτη " μεταξύ του Δήμου ή της Φιλοζωικής ένωσης και του νέου ιδιοκτήτη. 

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 στην Ελλάδα, η υιοθεσία 
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πραγματοποιείται με την παράδοση τους στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη ή σε νόμιμο 

εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με 

βέβαιη χρονολογία, με την αποστολή τους στην χώρα διαβίωσης του νέου ιδιοκτήτη. 

Συγκεκριμένα, για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ο Δήμος εξουσιοδοτεί τα 

μέλη του Δ.Σ. της Φιλοζωική Ένωσης όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

όπως κατάθεση αιτήσεων, λήψη πιστοποιητικών κλπ.. που θα εξασφαλίσουν την τήρηση 

της διαδικασίας υιοθεσίας και μεταφοράς ζώου συντροφιάς στο εξωτερικό, και 

απευθυνθούν για το λόγο αυτό στις αρμόδιες υπηρεσίες, και δη στην Διεύθυνση 

Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής για την έκδοση των πιστοποιητικών του 

εφαρμοστέου ηλεκτρονικού συστήματος TRACES. 

O Δήμος παρέχει συνεργασία και αναλαμβάνει να συμμετέχει εφόσον ζητηθεί να 

διευκολύνει με έγγραφη εξουσιοδότηση την ολοκλήρωση της σχετικής διοικητικής 

διαδικασίας και συνεννόησης με τις αρμόδιες Αρχές για την εκπλήρωση του ως άνω 

σκοπού. 

5. Ο Δήμος προσφέρει τη βοήθεια του για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών 

αδειών, παρέχει, εφόσον διαθέτει, δημοτικούς χώρους, εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική 

υποδομή που χρειάζεται κάθε φορά για την αναφερόμενη ως άνω συνεργασίας. 

Άρθρο 4ο 

Επιμέρους διατάξεις 

Γίνεται δεκτό και κατανοητό από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι ο Δήμος 

αναθέτει και η Φιλοζωική Ένωση εθελοντικά και δη επικουρικά την συν-διαχείριση του 

Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς την ανάληψη των ως άνω 

περιγραφόμενων υποχρεώσεων μέσα στα πλαίσια που οριοθετούνται στο παρόν 

συμφωνητικό και των δυνατοτήτων, μέσων και υποδομών που έχει στη διάθεση της η 

Φιλοζωική Ένωση από τους εθελοντές της ή διατίθεται να προσφέρει ο Δήμος. Σε 

περίπτωση εξάντλησης των δυνατοτήτων, μέσων και υποδομών της Φιλοζωικής Ένωσης, 

ο Δήμος είναι πρωτίστως αρμόδιος και υπεύθυνος για τη διαχείριση του προγράμματος 

αδέσποτων. 

Συγκεκριμένα, για το λόγο αυτό τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται από 

κοινού αναφορικά με τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων, ότι ο Δήμος έχει την 

αρμοδιότητα να εξασφαλίσει τους κατάλληλους χώρους φιλοξενίας για τα ζώα (πανσιόν 

κλπ.), ενώ σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων χώρων φιλοξενίας, η Ένωση 

αναλαμβάνει να συνεπικουρεί το έργο του και πάντα ανάλογα με τις δυνατότητες της 

που της δίνουν οι εθελοντές της και οι διαθέσιμοι χώροι που έχει στη διάθεσή της. 

Σημειώνεται ότι η Φιλοζωική Ένωση είναι υπεύθυνη έναντι του Δήμου για την 

καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης συμφωνίας και μέσα στο πλαίσιο που αυτή έχει 

συναφθεί και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται υπόλογη στους δημότες, ούτε οφείλει 

να συμμορφώνεται σε εντολές και υποδείξεις των δημοτών για τις οποίες δεν έχει 

αρμοδιότητα. Σε περίπτωση δε που η «Φιλοζωική Ένωση» αδυνατεί να φέρει εις πέρας 

την ανατεθείσα με το παρόν αρμοδιότητα οφείλει άμεσα να ενημερώσει τον Δήμο ώστε 

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

Γίνεται επίσης κατανοητό και αποδεκτό από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι οι 

υπηρεσίες των εθελοντών της Φιλοζωικής Ένωσης θα προσφέρονται για όσο διάστημα 
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διαρκεί η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των, η οποία σύμβαση θα ενταχθεί στον 

προϋπολογισμό του για "Δαπάνες Αντιμετώπισης Αδέσποτων Ζώων". 

 
Άρθρο 5ο 

Χρονική διάρκεια 

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας έχει ισχύ 2 ετών, με δυνατότητα παράτασης και 

μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από πρόταση ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών και 

αποδοχή της από την άλλη πλευρά. Σε περίπτωση μη τήρησης του παρόντος η συμφωνία 

λύνεται ύστερα από προηγουμένη έγγραφη επιστολή στην οποία αναφέρονται οι λόγοι οι 

οποίοι πρέπει να είναι βάσιμοι και ουσιώδεις. 

 
Ακροτελεύτιο άρθρο 

Με στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση του παρόντος 

πρωτοκόλλου συνεργασίας, ορίζονται δύο εκπρόσωποι, ένας απο κάθε συμβαλλόμενο, οι 

οποίοι θα αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ των δύο μερών. 

Από τον Δήμο ορίζεται ο/η ………………………………………………………….και από την Φιλοζωική 

Ένωση ο Αθανάσιος Παναγόπουλος. 

 
Ίλιον......................... 

 
 

Για τον Δήμο: Για την "ΤΕΤΡΑΠΟΔΗ ΑΓΑΠΗ ΜΚΟ" 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επικύρωση συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ιλίου και το 

φιλοζωικό σωματείο «Τετράποδη Αγάπη Αστική Μη Κερδοσκοπική», όπως αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

Στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Ρήγας Π. & 

Κούκος Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου». 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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