
Σύμβαση αναδοχής  αδέσποτου ζώου 

 

Ο Δήμος Αίγινας, που εκπροσωπείται από τον/την _________________________________________ που 

θα καλείται στο εξής Δήμος και ο/η Όνομα:_________________________________________ με 

Διεύθυνση:______________________________________________________________________ 

Τηλέφωνο: ___________________________Κινητό τηλέφωνο:_____________________________ 

Α.Δ.Τ.: ______________________ και  Α.Φ.Μ.: _________________________ που θα καλείται στο 

εξής  ανάδοχος, 

Δηλώνουν ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προσωρινή φιλοξενία του ζώου:  

Όνομα ζώου:__________________________________________________ 

Είδος:________________________________________________________ 

Φυλή:________________________________________________________ 

Φύλο:_______________ Α/Θ: _______________ Χρώµα:___________________________ 

Ηµ. Γέννησης : __________________________________________________ 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:__________________________________________________ 

Φαρμακευτική αγωγή:______________________________________________________ 

Ανάγκη για ειδική φροντίδα: _________________________________________________ 

Αριθμός microchip/tattoo: ___________________________________________________ 

Για διάστημα_________________________ δηλαδή έως την …./.…/.... ή άλλως μέχρις ότου υιοθετηθεί. 

Ο Δήμος αναλαμβάνει την παροχή των παρακάτω ειδών και υπηρεσιών:  

Ιατρικής και φαρμακευτικής αγωγής σε συνεννόηση πρώτα με την υπεύθυνη του δήμου και τον 

συνεργαζόμενο με το Δήμο κτηνίατρο, αποπαρασίτωσης, εύρεσης νέας προσωρινής κατοικίας*, 

προώθηση υιοθεσίας 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση : 

- να μεριμνά για την ιατροφαρμακευτική του φροντίδα σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε συνεργαζόμενου 

κτηνιάτρου με τον Δήμο. 

- να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου, παρέχοντάς του υγιεινό και ασφαλές κατάλυμα και καθημερινή άσκηση 

(ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του). Δεν επιτρέπεται το ζώο να διαβιεί μόνιμα σε μπαλκόνι ή σε άλλους 

περιορισμένους χώρους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται δέσιμο ή άλλος περιορισμός της φυσικής του 

κίνησης.  

- να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν.4830/2021.                                                                                         

https://static1.squarespace.com/static/55fa227de4b0e6e5e6a76c52/t/6162117a834694462eb0a034/1633816955221/Greek+Companion+Animal+Welfare+Legislation+4830.pdf


- να ενημερώσει τον δήμο σε περίπτωση που το ζώο τραυματιστεί, αρρωστήσει ή πεθάνει κατά τη διάρκεια που το 

φιλοξενεί. Στην περίπτωση θανάτου υποχρεούται να ενημερώσει εντός 24 ωρών τον δήμο ο οποίος αποφασίζει για 

το πώς θα διαχειριστεί την σωρό του ζώου.  

-Ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το 

άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164). Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που το ζώο έχει ανάρμοστη 

συμπεριφορά, προκαλώντας ακόμη και τραυματισμό, ο δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. 

-Ο ανάδοχος οφείλει σε συνεννόηση με τον δήμο να δείχνει σε ενδιαφερόμενους κηδεμόνες τα ζώο που φιλοξενεί 

ενώ ο δήμος έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το ζώο και να ελέγξει τους κανόνες ευζωίας του.   

- *σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να φιλοξενήσει πλέον το ζώο για το διάστημα που έχει 

συμφωνηθεί, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τον Δήμο κατ’ ελάχιστον 30 ημέρες πριν, ώστε να εξασφαλιστεί η 

εύρεση νέας προσωρινής κατοικίας για το ζώο. 

Ημερομηνία:_______________________ 

 

           Ο ανάδοχος         Ο υπεύθυνος του Δήμου 

Υπογραφή          Υπογραφή 

 


