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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Ν.
4039/2012 και το Ν.4235/2014 λαµβάνει κάθε χρόνο τα απαραίτητα µέτρα για να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα της αύξησης του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή της αρµοδιότητάς του.
Η υπηρεσία µας (Τµήµα Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής) έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
•
Σύναψη σύµβασης µε κτηνίατρο µε σκοπό αφενός την περίθαλψη των τραυµατισµένων και
άρρωστων αδέσποτων ζώων αφετέρου την υλοποίηση ενός προγράµµατος στειρώσεων και
εµβολιασµών σε σκύλους και γάτες. Τα ζώα αποπαρασιτώνονται, εµβολιάζονται και
σηµαίνονται ηλεκτρονικά. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη στείρωση των θηλυκών ζώων.
•
Συγκρότηση της πενταµελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.4039/2012.
•
Σύναψη σύµβασης µε ιδιώτη, ο οποίος αναλαµβάνει την περισυλλογή, µεταφορά και φιλοξενία
ζώων σε νόµιµα λειτουργούσα εγκατάσταση κυνοτροφείου. Με τη συνεργασία αυτή ο δήµος
µπορεί να ανταποκριθεί στις περιπτώσεις που απαιτείται σύλληψη ζώου ύποπτου για λύσσα
από εκπαιδευµένο προσωπικό, καθώς και αποµόνωσή και παρακολούθησή του για δύο
εβδοµάδες για τυχόν εκδήλωση της ασθένειας (ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. Β’/5-2-2013).
Μετά τις παραπάνω διαδικασίες ο νόµος προβλέπει ότι εφόσον τα ζώα είναι υγιή, «επανεντάσσονται
άµεσα στο οικείο τους περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου που περισυλλέγησαν»
(άρθρο 9,παρ. 9 του Ν. 4032/2012).
Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει αγαστή συνεργασία µε τα φιλοζωικά σωµατεία που δραστηριοποιούνται
στο ∆ήµο µας καθώς και µε φιλόζωους πολίτες για τη διεκπεραίωση θεµάτων που αφορούν αδέσποτα
ζώα.
Ειδική µέριµνα για τα αδέσποτα έχει λάβει ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης λόγω των µέτρων που
έχουν ληφθεί για την αποτροπή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Σε άµεση, διαρκή επικοινωνία και συνεργασία βρίσκονται οι υπηρεσίες µας µε τα φιλοζωικά σωµατεία
της Κοινότητας Αµπελοκήπων και της Κοινότητας Μενεµένης αλλά και µε φιλόζωους πολίτες.
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∆ηµιουργήθηκε δίκτυο ατόµων - µελών που απαιτείται να
ταΐσουν αδέσποτες γάτες και αδέσποτους σκύλους.

βρεθούν στους δρόµους για να

Στα παραπάνω φιλοζωικά σωµατεία θα χορηγούνται τροφές από την έκτακτη προµήθεια του δήµου.
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