
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

ΣΜΗΜΑ  ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

      Δ/λζε            : Λ.Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 12 

      Σαρ. Κψδ.     :58400 Εμαπιάηαλνο 

      Πιεξνθνξίεο: θ.Ιληδεκπαηδάθε Δήκεηξα               

      Σειέθσλν     : 2384350326 

      FAX              : 2384041000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

ΥΡΟΝΟ ΔΙΑΣΗΡΗΗ : 3 ΥΡΟΝΙΑ 

 

Εμαπιάηαλνο:  31/03/2017 

 

Αξ. Πξση.:6955 

 

 

 

 

 

 

 

 

θα.Σελεθεληδή Οιγα ηνπ Νηθνιάνπ 

XXXX 

 

  

ΚΟΙΝ.: 

 

Γξαθείν Εηζαγγειείαο Πξσηνδηθψλ 

Εδέζζεο 

  

Θέμα Απάνηηζη ζε επιζηολή διαμαρησρίας 

Στεη.:   Η σπ.αρ.6048/22-03-2017 επιζηολή διαμαρησρίας  
 

 

         ε απάληεζε ηεο απφ 22-03-2017 επηζηνιήο δηακαξηπξίαο  πνπ θαηαζέζαηε, ζα ζέιακε λα ζαο 

θάλνπκε  γλσζηφ φηη: 

1. χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία (Ν.4039/2012 & 4235/2014), αρμόδια αρτή ελέγτοσ για 

ηα δεζποδόμενα είναι ε Ελλενική Αζησνομία. Αλ νη πνιίηεο δελ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο 

θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ησλ δψσλ ηνπο (νη ηδηνθηήηεο δε καδεχνπλ ηηο αθαζαξζίεο ηνπο) φπσο 

θαη ην εάλ αθήλνπλ επηζεηηθά δεζπνδφκελα λα θπθινθνξνχλ κφλα ηνπο ή εγθαηαιείπνπλ ηα δψα 

είλαη ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα απεπζχλεζηε  ζην ΑΣ Αξηδαίαο, φπσο επίζεο θαη ζηε 

Δαζηθή Τπεξεζία  θαη ηνπο ηδησηηθνχο θχιαθεο ζήξαο ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ.  

2. Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία δελ απαγνξεχεηαη ε παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ ζε αδέζπνηα δψα 

ζπληξνθηάο απφ θηιφδσνπο πνιίηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο θαζαξηφηεηαο 

θαη πγηεηλήο. Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ν Δήκνο Αικσπίαο έρεη πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 

ηατζηξψλ θαη πξνηίζεηαη εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηαδηαθά ζε 

κέξε εθηφο πφιεσο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, θαζψο ηα 

αδέζπνηα δε κεηαθηλνχληαη άκεζα γηα πξφζιεςε ηξνθήο ζε καθξηλέο απφ ηηο ζπλήζεηο 

ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε δεδνκέλε ζηηγκή. 

3. Ο Δήκνο είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε θηελίαηξν ηεο πεξηνρήο καο πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζηηο 

αλαγθαίεο θηεληαηξηθέο εξγαζίεο.  Όκσο, βάζε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4039/2012 

& 4235/2014 , «Ζώα ζσληροθηάς ειηθίας κηθρόηερες ηωλ πέληε( 5)κελώλ, ποσ δελ έτοσλ σηοζεηεζεί, 



παρακέλοσλ προζωρηλά ζηα θαηαθύγηα δώωλ, ποσ δηαηερούλ οη Δήκοη ή ηα Δηαδεκοηηθά Κέληρα 

θαη ηα ζσλεργαδόκελα κε ηοσς θορείς ασηούς θηιοδωηθά ζωκαηεία θαη ελώζεης ως ηε ζσκπιήρωζε 

ηες ειηθίας ηωλ πέληε (5) κελώλ, έτοληας ηελ απαραίηεηε θηεληαηρηθή θροληίδα. Ζώα ζσληροθηάς, 

ποσ δελ έτοσλ σηοζεηεζεί θαη ζύκθωλα κε γλωκάηεσζε ηοσ θηελίαηροσ θρίλοληαη όηη είλαη σγηή, 

επανενηάζζονηαι άμεζα ζηο οικείο ηοσς περιβάλλον, εληός ηωλ δηοηθεηηθώλ ορίωλ ηοσ Δήκοσ 

ποσ περηζσιιέγεζαλ, αθού προεγοσκέλως ειεγτζεί όηη έτοσλ ζεκαλζεί θαη θαηαγραθεί ειεθηροληθά 

θαη όηη έτοσλ σποβιεζεί ζε αποπαραζίηωζε, εκβοιηαζκό θαη ζηείρωζε.». Άξα ηα δψα απηά δε 

δχλαηαη λα θηινμελνχληαη εζαεί. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ επηζπκεί ν Δήκνο καο κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ζαο παξαθαινχκε φπσο καο ππνδείμεηε ηα επηζεηηθά ζθπιηά πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Σ.Κ Αξηδαίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Επηπιένλ ζαο θάλνπκε γλσζηφ φηη κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Δήκνπ απφ ην 

Αξκφδην Σκήκα (Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Εμαπιάηαλνο) 

 Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο.  

 

  Ο Δήκαξρνο 

Ε.Δ 

 

Ο Αληηδήκαξρνο 

Αβξακίθαο ηέθαλνο 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                            


