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Πηε Οόδν ζήκεξα ηελ 30η Καπηίος ηος 2021 εκέξα Ρπίηη θαη ώξα 17.00
ηο Γημοηικό Πςμβούλιο ζπλήιζε με ηηλεδιάζκετη ζε Ρακηική Πςνεδπίαζη
ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ Οόδνπ,
ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ Δγθύθιην 163/33282/29.05.2020 ηνπ
πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα
ηνπ
άξζξνπ
12
ηεο
Θνηλήο
πνπξγηθήο
Απόθαζεο
αξ.Γ1α/ΓΞ
νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Θνηλήο
πνπξγηθήο Απόθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζώο θαη
ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη όηη «Με
ηελ ηειεδηάζθεςε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ή ζε όια ηα κέιε
ελόο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, αιιά θαη ζε πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ή θαινύληαη
από ζπιινγηθά όξγαλα, λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε κία δηάζθεςε ρσξίο λα είλαη
απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζην ρώξν ζπλεδξίαζεο ησλ ππόινηπσλ
κειώλ ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ» θαη ηελ εγθύθιην 426/2020 κε αξ. πξση.
77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παποςζία ηος Γημάπσος Οόδος κ. Ανηώνη Β.
Θαμποςπάκη.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/14305/26.03.2021
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε
θαη θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα ζε όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018)
θαη 95 ηνπ Λ.3463/2006.
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ
2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠΑνηιδήμαπσορ
3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Ανηιδήμαπσορ
4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ Ανηιδήμαπσορ
6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ Ανηιδήμαπσορ
7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ανηιδήμαπσορ
8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΩΡΗΝΠΔπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ
ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ»
30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠΑνηιππόεδπορ Γ.Π.
33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ
35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ
ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Ανηιδήμαπσορ
11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ανηιδήμαπσορ

36.ΘΝΟΩΛΑΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

12.ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΩΟΝΠΑνηιδήμαπσορ
13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ
16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

37.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

38.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠΔπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ
ΑΜΗΩΛ»
39. ΗΩΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γπαμμαηέαρ
Γ.Π

18.ΠΔΪΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙΞπόεδπορ Γ.Π.
20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ

40.ΞΝΡΠΝΠ ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπικεθαλήρ
παπάηαξηρ
«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ

41.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ Ανηιδήμαπσορ
23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ
24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ανηιδήμαπσορ
25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ
26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ
28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
2.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

5. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ
6.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ

3.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ
4.ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

7.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
8. ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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Ξαξνύζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οόδνπ θα Θπξηαθή
Ληθνιατδνπ,
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, θαζόζνλ επί ζαξάληα ελλέα
(49) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ παξίζηαληαη νη ζαξάληα έλαο (41), ν Ξξόεδξνο ηνπ
Γ.Π. θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.
Θ Δ Κ Α 9o: Ξπαγμαηοποίηζη Πηειπώζευν ζε Αδέζποηα Εώα Πςνηποθιάρ
από ηον κηηνίαηπο κ. Ξαναγιώηη Καπγιέ ηος Ηακώβος, απ. ειζήγηζηρ
747/2021 ηηρ εθαπμογήρ ειζηγήζευν ηος Γήμος Οόδος.
Ζ Δληεηαικέλε Γεκνηηθή Πύκβνπινο θα Δπδνθία Ξάηηα εηζεγνύκελε ην ζέκα
ζέηεη ππόςε ηνπ Πώκαηνο ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξξσηνγελνύο Ρνκέα, κε
αξηζκό 747/2021 ηεο εθαξκνγήο εηζεγήζεσλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Ωο γλσζηό, ην Γεκνηηθό Θπλνθνκείν ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Φηινδσηθή Δηαηξεία Οόδνπ πνπ ζηειερώλεηαη από εζεινληέο ζπκπνιίηεο καο. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπ θπλνθνκείνπ ελ γέλεη ζηεξίδεηαη πέξαλ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ
Γήκνπ, ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά εξγαζίαο θαη πιηθώλ από εζεινληέο
θηιόδσνπο. πάξρεη δε εζεινληηθή πξνζθνξά αθόκε θαη από αιινδαπνύο πνπ
ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπλνθνκείνπ.
Κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο εζεινληηθέο δξάζεηο, είλαη απηή πνπ γίλεηαη από
ηδηώηεο
θηεληάηξνπο πνπ κε δηθά ηνuο έμνδα πξνβαίλνπλ ζε ζηεηξώζεηο
αδέζπνησλ γαηηώλ θαη ζθύισλ, δξάζε ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαζώο ν πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ηνπο ζε επίπεδν λεζηνύ, είλαη
ζεκαληηθό λα δηαηεξείηαη εληόο ζπγθεθξηκέλνπ εύξνπο.
πάξρεη αίηεκα από ηνλ θηελίαηξν θ. Ξαλαγηώηε Καξγηέ ηνπ Ηαθώβνπ (άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνύ – θιάδνο Θηεληάηξσλ, κε αξ. κεηξώνπ 303962 ζην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, εκεξνκελία έγγξαθήο
06/11/2006 θαη ηζρύ βεβαηώζεσο έσο 28/2/2023) λα πξνβεί δσξεάλ ζε
ζηεηξώζεηο θαη ζηελ πεξίζαιςε αδέζπνησλ δώσλ, δηαζέηνληαο ρσξίο
αληάιιαγκα ηα απαηηνύκελα πιηθά (εμνπιηζκόο θαη αλαιώζηκα) γηα ην δηάζηεκα
από 19 Καξηίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2021, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηνπ
ππεπζύλνπ θηεληάηξνπ.
Ν αλσηέξσ εζεινληήο θηελίαηξνο ζα αζθήζεη ηα πξναλαθεξόκελα ζην πιαίζην
δξάζεο ηνπ θηινδσηθνύ ζπιιόγνπ κε ηελ επσλπκία «Greek Cat Welfare Society
of Rhodes» ελ ζπληνκία «GCWS of Rhodes» πνπ εδξεύεη ζην Bridport ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, λόκηκα εθπξνζσπνύκελνο από ηελ Ξξόεδξν ηνπ θ. Andrea
Dampier
Ρν αίηεκα έρεη πεξηέιζεη ζην Γήκν από ηνλ παξαπάλσ εζεινληή θηελίαηξν, ν
νπνίνο δεηά ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζύκβαζεο (ζρέδην ηεο νπνίαο
επηζπλάπηεηαη), ώζηε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα
εζεινληηθά, ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ηνλ Γήκν Οόδνπ, θαζώο ε δξάζε ηνπ
απνηειεί εμ’ νινθιήξνπ εζεινληηθή πξνζθνξά πξνο ην λεζί καο.
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Πην πιαίζην απηό θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην παξαπάλσ αίηεκα, θαιείηαη ην
ζώκα λα απνδερηεί ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ηνπ παξαπάλσ θηεληάηξνπ,
εληάζζνληαο ηελ ζην ζρεδηαζκό ησλ δξάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θπλνθνκείνπ.
Κεηά ηα παπαπάνυ, καλείηαι ηο Γημοηικό Πςμβούλιο Οόδος να εγκπίνει:
1) Ρελ απνδνρή ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ηνπ θηεληάηξνπ θ. Ξαλαγηώηε
Καξγηέ ηνπ Ηαθώβνπ (άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνύ – θιάδνο
Θηεληάηξσλ,
κε αξ. κεηξώνπ 3-03962 ζην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην
Διιάδνο, εκεξνκελία έγγξαθήο 06/11/2006 θαη ηζρύ βεβαηώζεσο έσο
28/2/2023.
2) Νη ζηεηξώζεηο ζα ιάβνπλ ρώξα απνθιεηζηηθά εληόο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ από
ηελ Γηεύζπλζε Θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ηαηξείν κηθξώλ δώσλ ηνπ θ.
Ξαλαγηώηε Καξγηέ ηνπ Ηαθώβνπ πνπ εδξεύεη ζηελ Θξεκαζηή, νδό Λεξείδσλ
36, ΡΘ 85104, ην δηάζηεκα από 01 Καΐνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2020.
3) Νη ζηεηξώζεηο ζα γίλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε αδέζπνηα δώα ηνπ λεζηνύ
καο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα αθνξνύλ ζε δεζπνδόκελα θαηνηθίδηα.
4) Ν αλσηέξσ εζεινληήο θηελίαηξνο ζα αζθήζεη ην πξναλαθεξόκελν έξγν ζην
πιαίζην δξάζεο ηνπ θηινδσηθνύ ζπιιόγνπ κε ηελ επσλπκία «Greek Cat
Welfare Society» πνπ εδξεύεη ζην Bridport ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεηνπ, λόκηκα
εθπξνζσπνύκελν από ηελ Ξξόεδξν ηνπ θ. Andrea Dampier
5) Γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο Οόδνπ λα
ππνγξάςεη ηελ παξαθάησ ζύκβαζε:
ΠΚΒΑΠΖ
Ξξαγκαηνπνίεζεο Πηεηξώζεσλ ζε Αδέζπνηα Εώα Ππληξνθηάο
Ν Γήμορ Οόδος, λόκηκα εθπξνζσπνύκελνο από ηελ Δνηεηαλμένη Πύμβοςλο
ηος Ρομέα Ξπυηογενούρ Ανάπηςξηρ, κ. Δςδοκία Ξάηηα- Αποζηολίδη,
αλαθεξόκελνο ζηελ ζπλέρεηα σο «ο ππώηορ ζςμβαλλόμενορ»
Ν Ξαναγιώηηρ ΚΑΟΓΗΔΠ ηος Ηακώβος, κηηνίαηπορ, αναθεπόμενορ ζηη
ζςνέσεια υρ «ο δεύηεπορ ζςμβαλλόμενορ»
Ν Πύλλογορ Ξποζηαζίαρ Εώυν κε ηελ επσλπκία GCWS of Rhodes, λόκηκα
εθπξνζσπνύκελνο από ηελ Ξξόεδξν ηνπ κ. Andrea Dampier, αλαθεξόκελνο
ζηε ζπλέρεηα σο “ο ηπίηορ ζςμβαλλόμενορ”
έρνληαο ππόςε:
1) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 3463/2006 (ΦΔΘ Α’/114/8-6-2006) «Θύξσζε
Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
2) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 3852/2010 (ΦΔΘ Α’/87/7-6-2010) «Λέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΞξόγξακκα Θαιιηθξάηεο».
3) Ρν Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Οόδνπ (ΦΔΘ
Β’/3159/30-12-2011).
4) Ρε κε αξ. πξση. 766/15-07-2004 απόθαζε Γηεπζύληξηαο Θηεληαηξηθήο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ.
5) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4039/2012.
6) Ρηο δηαηάμεηο ηεο πνπξγηθήο Απόθαζεο 1714/75275/6-7-2015 (ΦΔΘ
Β/1489/16-7-2015).

4

ΑΔΑ: 6ΠΔΕΩ1Ρ-ΝΜΥ
7) Ρελ ππ. αξ. πξση. E 3432/28-05-2020 βεβαίσζε άζθεζεο άδεηαο

επαγγέικαηνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο πνπ εθδίδεηαη
βάζεη ηνπ ΞΓ 344/2000.
8) Ρελ κε αξ. πξση. 5/12521-16/03/2021 αίηεζε ηνπ θηεληάηξνπ θ.
Ξαλαγηώηε Καξγηέ.
9) Ρε ππ. αξ. …..../2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Οόδνπ.
10) Ρελ αλάγθε ειέγρνπ ηνπ αξηζκνύ αδέζπνησλ δώσλ ζην λεζί ηεο Οόδνπ.
ζπκθσλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα:
Άπθπο 1
Ν πξώηνο ζπκβαιιόκελνο έρεη εθ ηνπ λόκνπ ππνρξέσζε λα πεξηζπιιέγεη όια
ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ
Γήκνπ Οόδνπ, λα ηα πεξηζάιπεη θαη λα ηα ζηεηξώλεη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ.4039/2012.
O δεύηεξνο ζπκβαιιόκελνο δηαζέηεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
Γεσηερληθνύ – θιάδνο Θηεληάηξσλ κε αξ. κεηξώνπ 3-03962 ζην Γεσηερληθό
Δπηκειεηήξην Διιάδνο, κε εκεξνκελία έγγξαθήο 06/11/2006 θαη ηζρύ έσο
28/2/2023.
Ν ηξίηνο ζπκβαιιόκελνο είλαη Φηινδσηθόο Πύιινγνο κε ηελ επσλπκία «CGWS of
Rhodes» πνπ εδξεύεη ζην Bridport ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, λόκηκα
εθπξνζσπνύκελνο από ηελ Ξξόεδξν ηνπ Andrea Dampier.
Άπθπο 2
Ρηο ππνρξεώζεηο απηέο ν πξώηνο ζπκβαιιόκελνο αλαζέηεη ζην δεύηεξν θαη
ηξίην ζπκβαιιόκελν, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 11 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
λ.4039/2012 θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πνπξγηθήο Απόθαζεο 1714/75275/6-72015, ε νπνία ζα κεξηκλά γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο, ζε εηδηθνύο θαηάιιεινπο
ρώξνπο, ζε ζπλέξγεηα θαη κε ηελ άδεηα ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, κε ηε δηθή ηεο
πξσηνβνπιία θαη δαπάλεο. Πε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη
νη επεκβάζεηο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζε αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ζε
θακηά πεξίπησζε ζε δεζπνδόκελα. Ζ δηαπίζησζε απηνύ ζα γίλεηαη κε επζύλε
ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ζπκβαιιόκελνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε
Ξξσηνγελνύο Ρνκέα ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, κε θάζε πξόζθνξό κέζν.
(Αδέζπνην δών ζπληξνθηάο είλαη θάζε δών ζπληξνθηάο, ην νπνίν είηε δελ έρεη
θαηνηθία είηε βξίζθεηαη έμσ από ηα όξηα ηεο θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ
θαηόρνπ, ηνπ ζπλνδνύ ή ηνπ θύιαθά ηνπ θαη δελ ηειεί ππό ηελ άκεζε
επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρό ηνπο, άξζξν 1, πεξίπησζε ε ηνπ λ.4039/2012)
Άπθπο 3
Ν δεύηεξνο ζπκβαιιόκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηε
δηάζεζε θαηάιιεινπ νηθήκαηνο, ην νπνίν ζα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο
πξνδηαγξαθέο από ην λόκν, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο ζηεηξώζεσλ θαη
πεξίζαιςεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ. Δπίζεο ζα παξέρεη όιεο ηηο παξαπάλσ
ππεξεζίεο εληειώο δσξεάλ θαη ζα θαιύπηεη ην θόζηνο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ
ηαηξηθώλ εξγαιείσλ θαη πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη. Νη ζηεηξώζεηο ζα
γίλνληαη δσξεάλ.
Άπθπο 4
Ρα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, αλ δηαπηζησζεί όηη είλαη
επηθίλδπλα δώα ζπληξνθηάο ή όηη πάζρνπλ από αλίαηε αζζέλεηα ή όηη είλαη
πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνύλ ιόγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε
δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξόδεια αληίζεηε κε ηνπο θαλόλεο επδσίαο ηνπο
θαη αξλεζνύλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε
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θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ππνβάιινληαη ζε
επζαλαζία, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4039/2012.
(Επηθίλδπλν δών ζπληξνθηάο είλαη ην δών ζπληξνθηάο, πνπ απνδεδεηγκέλα
εθδειώλεη απξόθιεηα έληνλε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ άλζξσπν ή ηα
άιια δώα, θαζώο θαη ην δών πνπ πάζρεη ή είλαη θνξέαο ζνβαξνύ λνζήκαηνο,
πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν ή ζηα άιια δώα θαη δελ ζεξαπεύεηαη.)
Άπθπο 5
Ρα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, αλ δηαπηζησζεί από ηελ
θηεληαηξηθή εμέηαζε όηη είλαη ηξαπκαηηζκέλα ή πάζρνπλ από ηάζηκν λόζεκα,
ππνβάιινληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ζύκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4039/2012.
Άπθπο 6
Γηα ηελ επαλαθνξά ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ησλ αδέζπνησλ δώσλ, ιακβάλεηαη
ππόςε ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ ζηελ πεξηνρή όπνπ αλαθέξνληαη. Ζ
επαλαθνξά απαγνξεύεηαη ζε πεξηνρέο κε λνζνθνκεία, αζιεηηθά θέληξα,
απηνθηλεηνδξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο θαη ειηθνδξόκηα.
Άπθπο 7
Ρν έξγν απηό αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα Πύκβαζε, ζην δεύηεξν θαη ηξίην
ζπκβαιιόκελν νη νπνίνη ην αλαιακβάλνπλ θαη ην απνδέρνληαη ρσξίο
νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα ζην πιαίζην ηεο κε θεξδνζθνπηθήο θαη δσνθηιηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ.
Άπθπο 8
Ν β’ θαη γ’ ζπκβαιιόκελνο νθείιεη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία
δεηεζεί, ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ησλ ζηεηξώζεσλ από ηνλ α’ ζπκβαιιόκελν,
ν νπνίνο έρεη ηελ όιε επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Άπθπο 9
Ζ παξνύζα ζύκβαζε έρεη ηζρύ από 19 Καξηίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2021,
ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ε ζπλερόκελε ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπ δεύηεξνπ
ζπκβαιιόκελνπ, θαζ’ όιν ην αλσηέξσ δηάζηεκα, ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα
ηνπ Γήκνπ Οόδνπ.
Ζ παξνύζα ζύκβαζε ζπληάρζεθε ζε πέληε (5) πξσηόηππα, γηα λα ιάβεη ν
θάζε ζπκβαιιόκελνο από έλα (1) θαη αθόκε από έλα (1) λα θαηαηεζεί ζηελ
αξκόδηα πεξεζία Θηεληαηξηθήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη ζηε Γ/λζε
Ξξσηνγελνύο Ρνκέα ηνπ Γήκνπ Οόδνπ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο :
Οόδνο, 19/03/2021
Γηα ηνλ Γήκν Οόδνπ
Ζ Δληεηαικέλε
Γεκνηηθή Πύκβνπινο
Ρνκέα Ξξσηνγελνύο
Αλάπηπμεο

Eπδνθία ΞάηηαΑπνζηνιίδε

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
Ν πξώηνο ζπκβαιιόκελνο
θαη Δζεινληήο Θηελίαηξνο

Ν δεύηεξνο
ζπκβαιιόκελνο θαη
Ξξόεδξνο ηεο
GCWS of Rhodes

Ξαλαγηώηεο Καξγηέο

Andrea Dampier
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Πηη
ζςνέσεια
ο
Ξπόεδπορ
ηος
Γημοηικού
Πςμβοςλίος
κ. Κισαήλ Ποκοπέλορ, κάλεζε ηο Πώμα να αποθαζίζει ζσεηικά.
Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηος:





Ρελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξξσηνγελνύο Ρνκέα κε αξηζκό 747/2021 ηεο
εθαξκνγήο εηζεγήζεσλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από
ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018),ηνπ άξζξνπ 93
ηνπ Λ.3463/2006 ,
Κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο, ήηνη επί
ζαξάληα ελόο (41) παξόλησλ κειώλ ςήθηζαλ «ΞΔΟ» θαη ηα ζαξάληα έλα
κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ

1. Δγθξίλεη
ηελ
απνδνρή
ηεο
εζεινληηθήο
πξνζθνξάο
γηα
ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζηεηξώζεσλ ζε Αδέζζπνηα Εώα Ππληξνθηάο, ηνπ
θηεληάηξνπ θ. Ξαλαγηώηε Καξγηέ ηνπ Ηαθώβνπ (άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο Γεσηερληθνύ – θιάδνο Θηεληάηξσλ, κε αξ. κεηξώνπ 303962 ζην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, εκεξνκελία έγγξαθήο
06/11/2006 θαη ηζρύ βεβαηώζεσο έσο 28/2/2023.
2. Νη ζηεηξώζεηο ζα ιάβνπλ ρώξα απνθιεηζηηθά εληόο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ
από ηελ Γηεύζπλζε Θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ηαηξείν κηθξώλ δώσλ ηνπ θ.
Ξαλαγηώηε Καξγηέ ηνπ Ηαθώβνπ πνπ εδξεύεη ζηελ Θξεκαζηή, νδό
Λεξείδσλ 36, ΡΘ 85104, ην δηάζηεκα από 01 Καΐνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2020.
3. Νη ζηεηξώζεηο ζα γίλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε αδέζπνηα δώα ηνπ
λεζηνύ καο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα αθνξνύλ ζε δεζπνδόκελα
θαηνηθίδηα.
4. Ν αλσηέξσ εζεινληήο θηελίαηξνο ζα αζθήζεη ην πξναλαθεξόκελν έξγν
ζην πιαίζην δξάζεο ηνπ θηινδσηθνύ ζπιιόγνπ κε ηελ επσλπκία «Greek
Cat Welfare Society» πνπ εδξεύεη ζην Bridport ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεηνπ,
λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από ηελ Ξξόεδξν ηνπ θ. Andrea Dampier
5. Γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο Οόδνπ λα
ππνγξάςεη ηελ παξαθάησ ζύκβαζε:
ΠΚΒΑΠΖ
Ξξαγκαηνπνίεζεο Πηεηξώζεσλ ζε Αδέζπνηα Εώα Ππληξνθηάο
Ν Γήμορ Οόδος, λόκηκα εθπξνζσπνύκελνο από ηελ Δνηεηαλμένη Πύμβοςλο
ηος Ρομέα Ξπυηογενούρ Ανάπηςξηρ, κ. Δςδοκία Ξάηηα- Αποζηολίδη,
αλαθεξόκελνο ζηελ ζπλέρεηα σο «ο ππώηορ ζςμβαλλόμενορ»
Ν Ξαναγιώηηρ ΚΑΟΓΗΔΠ ηος Ηακώβος, κηηνίαηπορ, αναθεπόμενορ ζηη
ζςνέσεια υρ «ο δεύηεπορ ζςμβαλλόμενορ»
Ν Πύλλογορ Ξποζηαζίαρ Εώυν κε ηελ επσλπκία GCWS of Rhodes, λόκηκα
εθπξνζσπνύκελνο από ηελ Ξξόεδξν ηνπ κ. Andrea Dampier, αλαθεξόκελνο
ζηε ζπλέρεηα σο “ο ηπίηορ ζςμβαλλόμενορ”
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έρνληαο ππόςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 3463/2006 (ΦΔΘ Α’/114/8-6-2006) «Θύξσζε
Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 3852/2010 (ΦΔΘ Α’/87/7-6-2010) «Λέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΞξόγξακκα Θαιιηθξάηεο».
3. Ρν Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Οόδνπ (ΦΔΘ
Β’/3159/30-12-2011).
4. Ρε κε αξ. πξση. 766/15-07-2004 απόθαζε Γηεπζύληξηαο Θηεληαηξηθήο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ.
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4039/2012.
6. Ρηο δηαηάμεηο ηεο πνπξγηθήο Απόθαζεο 1714/75275/6-7-2015 (ΦΔΘ
Β/1489/16-7-2015).
7. Ρελ ππ. αξ. πξση. E 3432/28-05-2020 βεβαίσζε άζθεζεο άδεηαο
επαγγέικαηνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο πνπ εθδίδεηαη
βάζεη ηνπ ΞΓ 344/2000.
8. Ρελ κε αξ. πξση.
5/12521-16/03/2021 αίηεζε ηνπ θηεληάηξνπ θ.
Ξαλαγηώηε Καξγηέ.
9. Ρε ππ. αξ. …..../2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Οόδνπ.
10.Ρελ αλάγθε ειέγρνπ ηνπ αξηζκνύ αδέζπνησλ δώσλ ζην λεζί ηεο Οόδνπ.
ζπκθσλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα:
Άπθπο 1
Ν πξώηνο ζπκβαιιόκελνο έρεη εθ ηνπ λόκνπ ππνρξέσζε λα πεξηζπιιέγεη όια
ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ
Γήκνπ Οόδνπ, λα ηα πεξηζάιπεη θαη λα ηα ζηεηξώλεη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ.4039/2012.
O δεύηεξνο ζπκβαιιόκελνο δηαζέηεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
Γεσηερληθνύ – θιάδνο Θηεληάηξσλ κε αξ. κεηξώνπ 3-03962 ζην Γεσηερληθό
Δπηκειεηήξην Διιάδνο, κε εκεξνκελία έγγξαθήο 06/11/2006 θαη ηζρύ έσο
28/2/2023.
Ν ηξίηνο ζπκβαιιόκελνο είλαη Φηινδσηθόο Πύιινγνο κε ηελ επσλπκία «CGWS
of Rhodes» πνπ εδξεύεη ζην Bridport ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, λόκηκα
εθπξνζσπνύκελνο από ηελ Ξξόεδξν ηνπ Andrea Dampier.
Άπθπο 2
Ρηο ππνρξεώζεηο απηέο ν πξώηνο ζπκβαιιόκελνο αλαζέηεη ζην δεύηεξν θαη
ηξίην ζπκβαιιόκελν, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 11 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
λ.4039/2012 θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πνπξγηθήο Απόθαζεο 1714/75275/6-72015, ε νπνία ζα κεξηκλά γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο, ζε εηδηθνύο θαηάιιεινπο
ρώξνπο, ζε ζπλέξγεηα θαη κε ηελ άδεηα ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, κε ηε δηθή ηεο
πξσηνβνπιία θαη δαπάλεο. Πε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη
νη επεκβάζεηο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζε αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ζε
θακηά πεξίπησζε ζε δεζπνδόκελα. Ζ δηαπίζησζε απηνύ ζα γίλεηαη κε επζύλε
ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ζπκβαιιόκελνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε
Ξξσηνγελνύο Ρνκέα ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, κε θάζε πξόζθνξό κέζν.
(Αδέζπνην δών ζπληξνθηάο είλαη θάζε δών ζπληξνθηάο, ην νπνίν είηε δελ έρεη
θαηνηθία είηε βξίζθεηαη έμσ από ηα όξηα ηεο θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ
θαηόρνπ, ηνπ ζπλνδνύ ή ηνπ θύιαθά ηνπ θαη δελ ηειεί ππό ηελ άκεζε
επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρό ηνπο, άξζξν 1, πεξίπησζε ε ηνπ λ.4039/2012)
Άπθπο 3
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Ν δεύηεξνο ζπκβαιιόκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηε
δηάζεζε θαηάιιεινπ νηθήκαηνο, ην νπνίν ζα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο
πξνδηαγξαθέο από ην λόκν, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο ζηεηξώζεσλ θαη
πεξίζαιςεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ. Δπίζεο ζα παξέρεη όιεο ηηο παξαπάλσ
ππεξεζίεο εληειώο δσξεάλ θαη ζα θαιύπηεη ην θόζηνο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ
ηαηξηθώλ εξγαιείσλ θαη πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη. Νη ζηεηξώζεηο ζα
γίλνληαη δσξεάλ.
Άπθπο 4
Ρα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, αλ δηαπηζησζεί όηη είλαη
επηθίλδπλα δώα ζπληξνθηάο ή όηη πάζρνπλ από αλίαηε αζζέλεηα ή όηη είλαη
πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνύλ ιόγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε
δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξόδεια αληίζεηε κε ηνπο θαλόλεο επδσίαο ηνπο
θαη αξλεζνύλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε
θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ππνβάιινληαη ζε
επζαλαζία, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4039/2012.
(Επηθίλδπλν δών ζπληξνθηάο είλαη ην δών ζπληξνθηάο, πνπ απνδεδεηγκέλα
εθδειώλεη απξόθιεηα έληνλε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ άλζξσπν ή ηα
άιια δώα, θαζώο θαη ην δών πνπ πάζρεη ή είλαη θνξέαο ζνβαξνύ λνζήκαηνο,
πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν ή ζηα άιια δώα θαη δελ ζεξαπεύεηαη.)
Άπθπο 5
Ρα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, αλ δηαπηζησζεί από ηελ
θηεληαηξηθή εμέηαζε όηη είλαη ηξαπκαηηζκέλα ή πάζρνπλ από ηάζηκν λόζεκα,
ππνβάιινληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ζύκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4039/2012.
Άπθπο 6
Γηα ηελ επαλαθνξά ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ησλ αδέζπνησλ δώσλ, ιακβάλεηαη
ππόςε ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ ζηελ πεξηνρή όπνπ αλαθέξνληαη. Ζ
επαλαθνξά απαγνξεύεηαη ζε πεξηνρέο κε λνζνθνκεία, αζιεηηθά θέληξα,
απηνθηλεηνδξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο θαη ειηθνδξόκηα.
Άπθπο 7
Ρν έξγν απηό αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα Πύκβαζε, ζην δεύηεξν θαη ηξίην
ζπκβαιιόκελν νη νπνίνη ην αλαιακβάλνπλ θαη ην απνδέρνληαη ρσξίο
νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα ζην πιαίζην ηεο κε θεξδνζθνπηθήο θαη δσνθηιηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ.
Άπθπο 8
Ν β’ θαη γ’ ζπκβαιιόκελνο νθείιεη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία
δεηεζεί, ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ησλ ζηεηξώζεσλ από ηνλ α’ ζπκβαιιόκελν,
ν νπνίνο έρεη ηελ όιε επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Άπθπο 9
Ζ παξνύζα ζύκβαζε έρεη ηζρύ από 19 Καξηίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2021,
ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ε ζπλερόκελε ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπ δεύηεξνπ
ζπκβαιιόκελνπ, θαζ’ όιν ην αλσηέξσ δηάζηεκα, ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα
ηνπ Γήκνπ Οόδνπ.
Ζ παξνύζα ζύκβαζε ζπληάρζεθε ζε πέληε (5) πξσηόηππα, γηα λα ιάβεη ν
θάζε ζπκβαιιόκελνο από έλα (1) θαη αθόκε από έλα (1) λα θαηαηεζεί ζηελ
αξκόδηα πεξεζία Θηεληαηξηθήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη ζηε Γ/λζε
Ξξσηνγελνύο Ρνκέα ηνπ Γήκνπ Οόδνπ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο :
Οόδνο, 19/03/2021
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ
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ΑΔΑ: 6ΠΔΕΩ1Ρ-ΝΜΥ
Γηα ηνλ Γήκν Οόδνπ
Ζ Δληεηαικέλε
Γεκνηηθή Πύκβνπινο
Ρνκέα Ξξσηνγελνύο
Αλάπηπμεο

Eπδνθία ΞάηηαΑπνζηνιίδε

Ν πξώηνο ζπκβαιιόκελνο
θαη Δζεινληήο Θηελίαηξνο

Ν δεύηεξνο
ζπκβαιιόκελνο θαη
Ξξόεδξνο ηεο
GCWS of Rhodes

Ξαλαγηώηεο Καξγηέο

Andrea Dampier

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΩΠΖΦ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ
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