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ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 

 
 

Στους Μολάους σήμερα 15 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός ο Δήμος Μονεμβασιάς νομίμως εκπροσωπούμενος από τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη και αφετέρου ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος 

Μονεμβασίας, νομίμως εκπροσωπούμενος από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του κα Καλλιόπη Λαζαράκη, 
 

λαμβάνοντας υπόψη : 
 

 

1. Το Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την υπ’ αριθ. 4317/31-03-2016 αίτηση του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας 

για επιχορήγησή του από το Δήμο Μονεμβασίας, 

3. Την υπ’ αριθ. 87/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας σύμφωνα με την 

οποία επιχορηγείται για το έτος 2016 ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Μονεμβασίας με το 

ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00) €, προκειμένου να συνδράμει το Δήμο 

στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το Ν. 4039/2012, 

4. Την χορήγηση ζωοτροφών από το Δήμο Μονεμβασίας προς τον Πολιτιστικό Φιλοζωικό 

Σύλλογο Μονεμβασίας για την σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 

 

Συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

 Ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Μονεμβασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου Μονεμβασίας θα συνδράμει στην περισυλλογή και τη σίτιση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, καθώς επίσης και τη μεταφορά των τραυματισμένων αδέσποτων ζώων σε 

κτηνίατρο. 

Επίσης, μεριμνά για τη μεταφορά των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους χώρους που ο 

συμβεβλημένος με το Δήμο κτηνίατρος θα εκτελεί εργασίες στειρώσεων, αποπαρασίτωσης, 

εμβολιασμών, ηλεκτρονικής σήμανσης, κλπ, σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό. 

 Ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Μονεμβασίας θα συνδράμει το Δήμο Μονεμβασίας σε 

θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος (σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς) και στη διοργάνωση διαλέξεων και δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε 

θέματα ζωοφιλίας και διαχείρισης των ζώων συντροφιάς. 

 Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα προς εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων και αφού διαβάστηκε, γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή και 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, που λαμβάνουν δύο (2) αντίτυπα ο Δήμος 

Μονεμβασίας και ένα (1) αντίτυπο ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Μονεμβασίας. 
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