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Συνεδρίαση 34η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 299/2013
Σήµερα 26/09/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 181726/20-09-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 20/09/2013 στον
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 3ο
Έγκριση σύναψης Χρησιδανείου µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο
Περίθαλψης Άγριων Ζώων ( Ε.Κ.Π.Α.Ζ)».
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα έξι (66) παρόντων
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως
εξής:
Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος,
Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος,
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος,
Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου
Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης
Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος,
Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου
Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης
Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης
Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς
Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος,
∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης
Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη,
Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος,
Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος,
Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής
Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος
Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης
Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα,
Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα
Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη
Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος,
Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου
Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς
Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος,
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος,
Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης
Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Κισκήρα Χρυσάνθη.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αλεβίζος Περικλής, Βαρεµένος
Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Κολοβού Ελένη, Κυπριανίδου
Σπυρίδων Σπυρίδων, Χάγιος Άγγελος.

Γεώργιος,
Ερµιόνη,

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού
Συµβουλίου την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 171482/3189/04-09-2013 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη κ. ∆. Κατσικάρη, που έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση
και έχει ως εξής:
Η Περιφέρεια Αττικής έχει στην απόλυτη κυριότητα, νοµή και κατοχή της
αγρό κείµενο στη θέση Μετόχι της Περιφέρειας του ∆ήµου Αίγινας, εκτάσεως
περίπου 20.000 τ.µ. µε ακίνητα συνολική επιφάνεια δόµησης 832,475 τ.µ.,
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ηµιυπαίθριους χώρους επιφανείας 154,10 τ.µ. και κλουβιά συνολικής
επιφάνειας 1544,22 τ.µ.
Τον ως άνω αγρό απέκτησε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά µε δωρεά
εν ζωή, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 17.678/4-10-1999 δωρητήριο συµβόλαιο,
από την Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αίγινας «Η Χρυσολεόντισσα» και
µε µοναδικό σκοπό τη δηµιουργία Κέντρου Περίθαλψης Πτηνών. Τα κτίσµατα
κατασκευάστηκαν από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά µε
χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (Β΄ΚΠΣ/ΕΠΠΕΡ) σύµφωνα µε τους
όρους της από 4-6-1997 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΥΠΕΧΩ∆ΕΝοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά και του Οργανισµού Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Προστασίας Πειραιά, η οποία αφορούσε την εκτέλεση έργων
και την παροχή υπηρεσιών που ως στόχο έχουν την άµεση προστασία περίθαλψη τραυµατισµένων ειδών και απόδοση τους στο περιβάλλον, καθώς
και την έµµεση προστασία- πρόληψη µέσω της ευαισθητοποίησης και
ενηµέρωσης πολιτών και φορέων στα πλαίσια των εθνικών κανόνων δικαίου
και των διεθνών συµβάσεων.
Η Νοµαρχία Πειραιά, µε την από 28/9/2001 σύµβαση, παραχώρησε κατά
χρήση και άνευ ανταλλάγµατος τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη θέση
Μετόχι του ∆ήµου Αίγινας, στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την
επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων» και διακριτικό τίτλο
Ε.Κ.Π.Α.Ζ. στο πλαίσιο συµβάσεως χρησιδανείου και µε τη ρητή και
αποκλειστική δέσµευση ότι οι εγκαταστάσεις και η διαχείριση αυτών θα
χρησιµοποιηθούν για τους αναφερόµενους στα άρθρο 3 της ως άνω
σύµβασης σκοπούς. Η διάρκεια της σύµβασης ορίστηκε για 4 έτη, λήγουσα
την 30/11/2005, µε δυνατότητα αυτοδίκαιης ανανέωσης για επιπλέον 4 έτη,
εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη καταγγελία εκ του ενός από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη έξι (6) µήνες πριν τη λήξη της.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω σύµβασης, η Νοµαρχία Πειραιά ενηµερώθηκε
για κάποια προβλήµατα που αντιµετώπισε ο φορέας λειτουργίας των
εγκαταστάσεων περίθαλψης των άγριων ζώων και πουλιών στην Αίγινα και
εξαιτίας τούτου µε την υπ’ αριθµ. 130/2005 απόφαση, το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο Πειραιά κατήγγειλε την από 28/9/2001 σύµβαση χρησιδανείου
ορίζοντας ταυτόχρονα επιτροπή για την συγκρότηση νέου φορέα λειτουργίας
του Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Πουλιών στην Αίγινα.
Ακολούθως, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Πειραιά, µε τις υπ’ αριθµ. 92/2006
και 80/2008 αποφάσεις, ενέκρινε τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας, µε τη συµµετοχή της Νοµαρχίας Πειραιά, του Οργανισµού
Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας, του ∆ήµου Αίγινας, της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, του Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ∆ήµων
Αθήνας - Πειραιά και του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας
Ζωής (ΑΝΙΜΑ), που θα αντικαθιστούσε το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης
Άγριων Ζώων (Ε.Κ.Π.Α.Ζ.) στη διαχείριση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων
του Κέντρου Περίθαλψης των άγριων Ζώων και Πτηνών της Νοµαρχίας
Πειραιά στην Αίγινα (θέση Μετόχι).
Για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση της Νοµαρχίας Πειραιά και παρά
το γεγονός ότι οι ως άνω φορείς είχαν δεσµευτεί για τη συµµετοχή τους στην
υπό ίδρυση Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, έως τον Απρίλιο του 2010 δεν
ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες ίδρυσης και το Κέντρο Περίθαλψης
Άγριων Πουλιών και Ζώων συνέχιζε να λειτουργεί µε ευθύνη του Ε.Κ.Π.Α.Ζ.
παρά το γεγονός ότι η σύµβαση χρησιδανείου µεταξύ της Νοµαρχίας Πειραιά
και του Ε.Κ.Π.Α.Ζ., για τη χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων στο
Μετόχι Αίγινας , είχε λήξει.
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Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Πειραιά, µε την υπ’ αριθµ. 52/2010 απόφασή του
και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διακοπή λειτουργίας του Κέντρου
θα δηµιουργούσε προβλήµατα σοβαρά για την περίθαλψη των ζώων που
βρίσκονται εκεί, ενέκρινε τη σύναψη συµβάσεως χρησιδανείου µεταξύ της
Νοµαρχίας Πειραιά και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την
επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων» και διακριτικό τίτλο
Ε.Κ.Π.Α.Ζ. για την κατά χρήση παραχώρηση των εγκαταστάσεων που
βρίσκονται στη θέση Μετόχι του ∆ήµου Αίγινας, χωρίς αντάλλαγµα και µε τη
ρητή δέσµευση των σκοπών που αναφέρονται στο άρθ. 3 της σύµβασης.
Προς εκτέλεση της ως άνω απόφασης υπεγράφη η από 26/3/2010 σύµβαση
χρησιδανείου, η διάρκεια της οποίας ορίστηκε για ένα (1) έτος λήγουσα την
30-11-2010 µε δυνατότητα αυτοδίκαιης ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον
έτος, εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη καταγγελία ενός εκ των δύο
συµβαλλοµένων µερών.
Ενόψει των ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής, ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη
στα θέµατα περιβάλλοντος και µε µοναδικό σκοπό τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων για την εκπλήρωση των ίδιων στόχων και σκοπών για τους
οποίους δηµιουργήθηκαν µε χρηµατοδότηση από το Β΄Κ.Π.Σ.
και
λαµβάνοντας υπόψη :
1. Τη λήξη της από 26/3/2010 σύµβαση χρησιδανείου µεταξύ της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς /Νοµαρχιακό
∆ιαµέρισµα Πειραιά και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε
την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων
(Ε.Κ.Π.Α.Ζ)»
2. Τη συµβολή του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. στην ανάπτυξη του πολιτισµού και την
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την εξειδικευµένη γνώση και
εµπειρία της.
3. Το γεγονός ότι το ΕΚΠΑΖ πραγµατοποιεί σηµαντικό έργο και
αξιοποιεί τις ειδικές για τον σκοπό που δηµιουργήθηκαν
εγκαταστάσεις, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσµατα
αυτοψιών της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων .
4. Το γεγονός ότι η διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου θα
δηµιουργούσε σοβαρό πρόβληµα για την περίθαλψη των ζώων που
ήδη στεγάζονται εκεί.
Εισηγείται
Α) Την έγκριση σύµβασης χρησιδανείου µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνικό
Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (Ε.Κ.Π.Α.Ζ)» για την κατά χρήση
παραχώρηση άνευ ανταλλάγµατος των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη
θέση Μετόχι του ∆ήµου Αίγινας, όπως το συνηµµένο σχέδιο και µε τη ρητή
δέσµευση ότι θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την επίτευξη
των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της σύµβασης.
Β) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Αττικής για την
υπογραφή της συνηµµένης σύµβασης Χρησιδανείου.
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης χρησιδανείου µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία
«Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (Ε.Κ.Π.Α.Ζ)» για την κατά
χρήση παραχώρηση άνευ ανταλλάγµατος των εγκαταστάσεων που
βρίσκονται στη θέση Μετόχι του ∆ήµου Αίγινας και µε τη ρητή δέσµευση ότι
θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την επίτευξη των σκοπών
που αναφέρονται στο άρθρο 3 της σύµβασης, η οποία έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήµερα, …………………………οι παρακάτω συµβαλλόµενοι,
αφενός η Περιφέρεια Αττικής, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ.
Συγγρού αρ. 15-17, µε Α.Φ.Μ. 997875116 και ∆.Ο.Υ ΙΖ΄ Αθηνών, και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό,
καλούµενη εφεξής « Χρήστρια », και αφετέρου η αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ
ΖΩΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.Ζ.)» που εδρεύει στο Μετόχι της Αίγινας, µε Α.Φ.Μ.
090077780
της
∆.Ο.Υ
Αίγινας
και
εκπροσωπείται
από
…………………………………………….., καλούµενη εφ’ εξής «Χρησάµενη».
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Η πρώτη συµβαλλόµενη είναι Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’
βαθµού, η οποία ως προς τη λειτουργίας της διέπεται από τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 και του Π.∆. 145/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
44403/4-11-2011 Υπουργική Απόφαση.
2. Η δεύτερη συµβαλλόµενη είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία
έχει συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε το από 30/1/2009 ιδιωτικό
συµφωνητικό συστάσεως αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας νόµιµα
δηµοσιευµένο στα Βιβλία Εταιρείων του Πρωτοδικείου Πειραιά µε αριθµό
ΑΜ 55031 ( στην περίπτωση που αυτό έχει τροποποιηθεί : όπως
τροποποιηµένο ισχύει ή το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα όπως
αυτό προκύπτει από το από ……και µε αριθµ. πρωτ. ……. Πιστοποιητικό
µεταβολών του Πρωτοδικείου Πειραιά), διαχειρίζεται και λειτουργεί ως το
πρώτο αναγνωρισµένο από το κράτος, Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων
στην Ελλάδα και αναλαµβάνει την άµεση φροντίδα, περίθαλψη και
διαχείριση των άγριων ζώων που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον
και βρίσκονται σε ανθρώπινα χέρια, µε πρωταρχικό σκοπό την
απελευθέρωσή τους και τη µέριµνα της διαβίωσης τους, όταν κρίνεται ότι
δεν είναι δυνατόν να επιζήσουν ελεύθερα στο φυσικό τους βιότοπο, µε
πρώτιστο στόχο την επιτυχή ένταξη τους στον κατάλληλο για αυτά βιότοπο,
όταν είναι υγιή ικανά να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν και δεν
αποτελούν κίνδυνο για τον άγριο ιθαγενή πληθυσµό. Ευαισθητοποιεί την
Ελληνική γνώµη στα ως άνω θέµατα και συµµετέχει ενεργά στον αγώνα για
τη διάσωση και διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων της
χώρας.
ΑΡΘΡΟ 1
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Στην δεύτερη συµβαλλόµενη παραχωρείται κατά χρήση από την χρήστρια
ένα αγροτεµάχιο, εµβαδού επιφανείας 20.081,24 τ.µ. , το οποίο βρίσκεται
στη θέση Μετόχι του δήµου Αίγινας, το οποίο απεικονίζεται στο
επισυναπτόµενο τοπογραφικό (το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της) και επί του οποίου έχει κατασκευάσει η
χρήστρια κτίσµατα συνολικής επιφάνειας 832,475 τ.µ., ηµιυπαίθριους
χώρους επιφάνειας 154,10 τ.µ. και κλουβιά συνολικής επιφάνειας 1.544,22
τ.µ., καλούµενο εφεξής «Ακίνητο». Το ως άνω αγροτεµάχιο περιήλθε στην
χρήστρια δυνάµει του υπ’ αριθµ. 17678/04-10-1999 συµβολαίου δωρεάς της
συµβολαιογράφου Αίγινας Μαρίας Νικηφοράκη – Βαγενά εκ δωρεάς από
την Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή « Χρυολεόντισσα» Αίγινας, νόµιµα
µεταγεγραµένου.
Τα παραπάνω κτίσµατα και λοιπές εγκαταστάσεις ανεγέρθηκαν από την τότε
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά µε χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (
Β΄ΚΠΣ/ΕΠΠΕΡ) σύµφωνα µε τους όρους της από 4-6-1997 προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ ΥΠΕΧΩ∆Ε – Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά και
Οργανισµού Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Προστασίας.
Η Χρήστρια λαµβάνοντας υπόψη την εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία της
Χρησάµενης, κρίνοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων συνδράµει
ενεργώς το έργο του Κέντρου και αξιοποιεί κατά τεχνικώς –επιστηµονικώς
µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο τις ειδικές για τον σκοπό αυτό
εγκαταστάσεις, παραχωρεί τη χρήση αυτών χωρίς αντάλλαγµα στη
Χρησάµενη, όπως οµόφωνα εγκρίθηκε από την Κοινή Επιτροπή του άρθρου
8 της από 4-6-1997 Προγραµµατικής Σύµβασης για την κατασκευή του
έργου, υπό τους κάτωθι όρους και συµφωνίες :
ΑΡΘΡΟ 2
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται µονοετής αρχοµένη από την
υπογραφή της. Σε περίπτωση που η παρούσα δεν καταγγελθεί εγγράφως
από την Χρήστρια, για παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας ή των όρων της
παρούσας, δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της, αυτή
ανανεώνεται αυτόµατα για χρονικό διάστηµα ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 3
1.
Το παραχωρούµενο ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί από τη Χρησάµενη
εντός των ορίων της δραστηριότητα της αποκλειστικώς και µόνο για :
α) Περίθαλψη/προετοιµασία για επανένταξη µε επιστηµονικά κριτήρια και
µεθόδους, όσων άγριων ζώων της Ελληνικής Πανίδας βρίσκονται
τραυµατισµένα και ανήµπορε να επιβιώσουν στο φυσικό περιβάλλον από
ανθρωπογενείς κυρίως αιτίες (παράνοµο κυνήγι, ατυχήµατα, δηλητήρια
κ.λ.π.)εκτός από αυτά για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχα ειδικά κέντρα
νοµίµως λειτουργούντα.
β) Επανένταξη όσων από αυτά, µετά τη θεραπεία είναι υγιή και ικανά να
ανταπεξέλθουν µόνα τους στον κατάλληλο βιότοπο, τον κατάλληλο χρόνο.
γ) Προστασία
απειλούµενων ειδών µέσω της ευαισθητοποίησης και
ενηµέρωσης της κοινής γνώµης και των αρµοδίων φορέων και τον
συντονισµό των δράσεων σε συνεργασία µε άλλους φορείς, οργάνωσεις,
πολίτες κλ.π.
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δ) Συλλογή στοιχείων για τους κινδύνους που απειλούν τα άγρια ζώα σε όλη
την επικράτεια µε στόχο το σχεδιασµό δράσης για αποτελεσµατική
προστασία.
ε) Μελέτη των ειδών της άγριας πανίδας (βιολογία, ηθολογία, κτηνιατρική)
στ) Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Ξεναγήσεις, παρουσιάσεις, οµιλίες,
εκδηλώσεις, σεµινάρια, συνέδρια, θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, µικρές
πρότυπες βιολογικές καλλιέργειες, ενηµέρωση πάνω σε γενικότερα
περιβαλλοντικά προβλήµατα και ζητήµατα ποιότητας ζωής.
ζ) Η φιλοξενία εθελοντών (τόσο ατόµων όσο και οµάδων), οργάνωση
καθηµερινού προγράµµατος εργασίας.
η) Πρακτική εξάσκηση και διδαχή ενδιαφεροµένων ατόµων για ζητήµατα
περίθαλψης/ επανένταξης άγριων ζώων, τόσο στην Ελλάδα (εθελοντές,
φοιτητές κτηνιατρικής, βιολογίας κτλ), όσο και στο Εξωτερικό.
θ) Κατ’ εξαίρεση το κέντρο θα φιλοξενεί προσωρινά ζώα που ανήκουν σε
εξωτερικά είδη µέχρι να βρεθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες µόνιµος χώρος
φιλοξενίας.
2.
Απαγορεύεται απολύτως, οποιαδήποτε µετατροπή της χρήσεως του
Ακινήτου ως και ολόκληρη η εν µέρει ή η µε οποιοδήποτε τίτλο, µε ή χωρίς
αντάλλαγµα, περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης του Ακινήτου σε τρίτο,
χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Χρήστριας.

ΑΡΘΡΟ 4
Το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, µε ευθύνη της χρησάµενης, πρέπει:
α) Να διαθέτει νόµιµη άδεια λειτουργίας σε ισχύ
β) Να λειτουργεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική
Νοµοθεσία και τους όρους και προϋποθέσεις της ίδρυσης του.
γ) Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής για τους
εργαζόµενους και τους επισκέπτες και να αποκλείει κάθε επαφή των
τελευταίων µε τα ζώα.
δ) Να υπάρχει ηµερολόγιο για την καθηµερινή καταγραφή των δράσεων και
όλων των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 5
Απαγορεύεται στη Χρησάµενη να ενεργήσει οιανδήποτε τροποποίηση,
επισκευή ή µεταρρύθµιση του Ακινήτου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της
Χρήστριας,. Κάθε κατά παράβαση γενόµενη τοιαύτη, ανεξαρτήτως των
συνεπειών που αυτή συνεπάγεται, παραµένει σε όφελος του Ακινήτου,
χωρίς κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης της Χρησάµενης, δικαιούµενης
πάντως της Χρήστριας να αξιώσει την επαναφορά των πραγµάτων στην
πρότερα κατάσταση µε δαπάνες της Χρησάµενης.

ΑΡΘΡΟ 6
Η Χρησάµενη εξέτασε το Ακίνητο και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας της
και απολύτως κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει. Η
Χρήστρια αφού παρέδωσε το Ακίνητο, στη Χρησάµενη σε άριστη κατάσταση
σε καµία ευθύνη δεν υπόκεινται για τυχόν επισκευές. Όλες δε οι επισκευές
θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τη Χρησάµενη.
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ΑΡΘΡΟ 7
Η Χρησάµενη υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του Ακινήτου ευθυνόµενη
άλλως σε αποζηµίωση για φθορές και βλάβες που προκλήθηκαν στο
Ακίνητο απ’ αυτήν ή το προσωπικό της, ακόµα και αν οφείλονται στη
συνήθη χρήση. Ακόµη υποχρεούται να διατηρεί το Ακίνητο καθαρό.

ΑΡΘΡΟ 8
Απαγορεύεται στη Χρησάµενη να τοποθετεί ή να αποθηκεύει, µόνιµα ή
προσωρινά, στο Ακίνητο εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα, τα οποία
µπορούν να βλάψουν το περιβάλλον ή να το ρυπαίνουν. Επιτρέπονται τα
υλικά και τα µέσα τα οποία συνδέονται µε τη λειτουργία του Κέντρου και της
περίθαλψης/προετοιµασίας των φιλοξενούµενων / περιθαλπόµενων πτηνών
και ζώων. Η Χρησάµενη οφείλει να µεριµνά για την καλή λειτουργία των
συσκευών και µηχανηµάτων, τα οποία λειτουργούν για την εξυπηρέτηση της
λειτουργίας του Κέντρου, έτσι ώστε αυτά να µην ρυπαίνουν ή άλλως
επιβαρύνουν καθοιονδήποτε τρόπο το περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 9
Η Χρησάµενη υποχρεούται στη καταβολή των δηµοσίων και δηµοτικών
φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισµού κτλ), οι οποίοι επιβαρύνουν το
ακίνητο. Η κατανάλωση του ρεύµατος και του νερού βαρύνουν τη
Χρησάµενη.
ΑΡΘΡΟ 10
Κατά τη λήξη της διάρκειας παραχώρησης της χρήσης, Η Χρησάµενη
υποχρεούται χωρίς όχληση να παραδώσει το Ακίνητο στη Χρήστρια στην
ίδια καλή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

ΑΡΘΡΟ 11
Για την παρακολούθηση της παρούσας συνίσταται επταµελής επιτροπή
αποτελούµενη από :
1) Τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων ως Πρόεδρο,
2) Τον ∆ήµαρχο Αίγινας,
3)Τον εκπρόσωπο και νόµιµο διαχειριστή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.Ζ.)»,
4) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής,
5) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,
6) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας, Κοινωνικής
Μέριµνας, Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,
7) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων.
Η Επιτροπή παρακολουθεί και επιβεβαιώνει ότι η χρήση του
παραχωρούµενου χώρου και ακινήτου παραµένει σύµφωνη µε το σκοπό της
παραχώρησης.
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ΑΡΘΡΟ 12
Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και µόνο εγγράφου απολυόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού
µέσου ακόµα του όρκου.
Η µη τυχόν έγκαιρη άσκηση από τη Χρήστρια οποιουδήποτε δικαιώµατος
της εφάπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θα σηµαίνει παραίτηση από το δικαίωµα
αυτό.
ΑΡΘΡΟ 13
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, τα οποία
συµφωνούνται όλα ως ουσιώδη, παρέχει στη Χρήστρια το δικαίωµα να λύσει
µονοµερώς την παρούσα σύµβαση και να ζητήσει την απόδοση του
Ακινήτου.
ΑΡΘΡΟ 14
Το Ακίνητο θα είναι στη διάθεση της Χρήστριας για την περιβαλλοντική
εκπαίδευση µαθητών και φοιτητών, αλλά και για επισκέψεις σχολείων για
όλη τη χώρα. Στα πλαίσια αυτά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η
Χρησάµενη δίνει προτεραιότητα σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων.

ΑΡΘΡΟ 15
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 810 επ. ΑΚ και
τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν την παραχώρηση χρήσεως ακινήτων
των ΝΠ∆∆ εν γένει.
Αρµόδια ∆ικαστήρια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν θα
ανακύψουν κατά την εκτέλεση του παρόντος, είναι τα δικαστήρια του
Πειραιά.
Αφού έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα παραπάνω από τους συµβαλλόµενους
συντάχθηκε το παρών εις διπλούν και έλαβε ο καθένας από ένα
πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

»
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Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της σύµβασης
Χρησιδανείου.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κικίλιας Βασίλειος,
Αυγερινός Αθανάσιος, Βασιλάκη Ειρήνη, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, Ηλίας
Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα,
Μανώλης Ιωάννης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ
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