ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
Στην Αθήνα σήµερα, την …………………………………………….συµφωνούνται µεταξύ,
αφ΄ ενός µεν του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών και αφ΄ ετέρου του / της
……………………………………………………………………………………… τα εξής:
Ο κύριος/κυρία……………………………………αποκαλούµενος εφ΄ εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ,
αναλαµβάνει από σήµερα την επιµέλεια ενός……………………………………………….
που ακούει στο όνοµα………………………………χρώµατος………………ηλικίας…………
µε αριθµ. Μητρώου Συλλόγου……………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Όνοµα………………………………………………………………………………………….
Διεύθυνση………………………………………………… E-mail……………………………
Τηλ. Σταθερό………………………Τηλ. Κινητό……………………Φαξ…………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ
Δ/ση και περιγραφή τοποθεσίας…………………………………………………………..................
Είδος προστασίας: σκέπαστρο……………….σταύλος……………δέντρα…………….............
Είδος ασφάλειας: περίφραξη…………………………άλλο…………………………....................
Νερό: κουβάς…………………ποτίστρα…………… άλλο…………………………….................
Τροφή: ……………………………………………………………………………………...................
Κτηνίατρος περιοχής: ……………………………………………………………………...............
Πεταλωτής περιοχής: ……………………………………………………………………................
Θα έχει παρέα και ποια: …………………………………………………………………................
Απόσταση κατοικίας από τον χώρο του αλόγου…………………………………………................
Στοιχεία ανθρώπου που αναλαµβάνει την περιποίηση εάν είναι άλλος από τον ανάδοχο.
……………………………………………………………………………………………......................

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
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Ο Σύλλογος είτε έχει το ιδιοκτησιακό δικαίωµα, είτε την µέριµνα για την φροντίδα του ζώου που µπορεί
να έχει περιέλθει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε αυτό ως εκ του σκοπού του.
Ο Σύλλογος και ειδικότερα πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο προς τούτο, διατηρεί το δικαίωµα να
επισκέπτεται το ζώο στον χώρο του αναδόχου ανά πάσα στιγµή δίχως προηγούµενη ειδοποίηση και να
ελέγχει ότι η επιµέλεια του ζώου συντελείται µε τους όρους υγιεινής και ασφάλειας που επιβάλλουν η
κείµενη νοµοθεσία και η ζωοφιλική πρακτική.
Ο Ανάδοχος δεν αποκτά ιδιοκτησιακό δικαίωµα επί του ζώου, κατ΄ επέκταση δεν επιτρέπεται η πώληση
ή η παραχώρησή του σε τρίτον.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή διαβίωση και σωµατική ακεραιότητα του ζώου.
Απαγορεύεται ρητά η εκ προθέσεως επίβαση για τα θηλυκά ιπποειδή και ως εκ τούτου ο ανάδοχος θα
πρέπει να φροντίζει να σταβλίζει σε διαφορετικούς χώρους, αστείρωτα ιπποειδή διαφορετικού φύλου.
Ο Ανάδοχος, ευθυνόµενος αποκλειστικά, καλύπτει µε τις δικές του δαπάνες όλα τα έξοδα, τακτικά η
έκτακτα για την ιατροφαρµακευτική του περίθαλψη.
Επανάληψη εµβολίου πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και αποπαρασήτωση κάθε τρεις µήνες.
Η χρήση του ζώου θα είναι αποκλειστικά ως…………………………………………………..
Η µεταφορά του ζώου στην καινούρια του κατοικία, γίνεται µε έξοδα του αναδόχου και µε µεταφορικό
µέσο του Συλλόγου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος θελήσει να χρησιµοποιήσει άλλο µεταφορικό
µέσο, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος σε περίπτωση θανάτου του ζώου, που θα αποδεικνύεται µόνο µε γνωµάτευση
κτηνιάτρου, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενηµερώνεται.
Ο Ανάδοχος µπορεί να κατέχει το ζώο και να επιµελείται αυτού για αόριστο χρόνο, οφείλει όµως να
προβαίνει σε ενηµέρωση του Συλλόγου σε περίπτωση αδυναµίας διατήρησης του ζώου και να του
γνωστοποιεί την αδυναµία τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν την επιδιωκόµενη ηµεροµηνία
επιστροφής του.
Ο Σύλλογος δύναται µετά από πενθήµερη προηγούµενη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο να
αναλάβει πίσω το παραδοθέν ζώο δίχως δικαίωµα εναντίωσης του Αναδόχου ιδίως δε όταν αυτό
πρέπει να παραδοθεί στον πραγµατικό του ιδιοκτήτη. Ο Σύλλογος δύναται να ζητήσει την άνευ
προηγούµενης προθεσµίας επιστροφή του ζώου σε περίπτωση που διαπιστωθεί οιαδήποτε παραβίαση
των ανωτέρω όρων.
Ο Ανάδοχος µε την ανάληψη της επιµέλειας υποχρεούται να εγγραφεί ως µέλος του Συλλόγου καθώς
και να ανανεώνει την συνδροµή του ετησίως.

Αποδέχοµαι τους ως άνω όρους
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