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Προς 

Δήμο Κοζάνης, kozani@cityofkozani.gov.gr, Υπόψη: 

1. Γραφείο Δημάρχου  
2. Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Πρασίνου Δήμου Κοζάνης 

3. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης (41 Δημοτικούς Συμβούλους) 
4. Τοπικά Συμβούλια (52 Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Κοζάνης) 

Να αποσταλεί αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της παρούσας στο e-mail: PolitesKozanis@gmail.com  

Κοινοποίηση: 

1) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας info@pdm.gov.gr, Υπόψη:  
Α) Γραφείο Περιφερειάρχη,  

Β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης,  
Γ) Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης  

              Να αποσταλεί αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της παρούσας στο e-mail: PolitesKozanis@gmail.com 

2) Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των ζώων συντροφιάς, Υπουργείο Εσωτερικών (info@ypes.gr)  
       Να αποσταλεί αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της παρούσας στο e-mail: PolitesKozanis@gmail.com 

3) Τοπικά ΜΜΕ Κοζάνης 
 

Από: 
125 Πολίτες του Δήμου Κοζάνης (συνημμένοι Πίνακες με 
Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) 

e-mail: PolitesKozanis@gmail.com  

Θέμα: Αίτηση παροχής στοιχείων για τη διαχείριση ασυνόδευτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης  

Κοζάνη 21/12/2022 

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι, 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των θεμελιωδών Αρχών Διακυβέρνησης της «Διαφάνειας» και της «Λογοδοσίας» από 

τους θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Πολίτες του Δήμου Κοζάνης με στόχο την 
ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών και την ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των δράσεων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησής και έχοντας υπόψη: 

1) Το Νόμο 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τις 

σχετικές αρμοδιότητες των Δημοτικών Αρχών. 
 

2) Την ενημέρωση από τον  Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου Δ. Κοζάνης κ. Μιλτιάδη Μαγγιρίδη 

που έλαβε χώρα την 29/11/2022 σε ομάδα πολιτών στα Γραφεία της Αντιδημαρχίας και κατόπιν 
πρόσκλησής του, σχετικά με το πρόγραμμα και  τις διαδικασίες και ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων 
ζών του Δήμου. 

 

3) Την έντονη δυσφορία των Πολιτών του Δήμου για την ύπαρξη μεγάλου πληθυσμού αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης, περίπου 2.500 σκύλοι βάσει της ανωτέρω ενημέρωσης του Αντιδημάρχου 
Καθαριότητας, και αγνώστου υψηλού αριθμού αδέσποτων γάτων στους δρόμους της Πόλης καθώς και 
όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων, η οποία δυσφορία δυστυχώς, οδηγεί συχνά μερίδα Πολιτών, σε 

εχθρικές συμπεριφορές κατά των αδέσποτων ζώων καθώς και κατά των ατόμων που προσπαθούν να 
παρέχουν τροφή στα αδέσποτα ζώα και να τα περισυλλέξουν με σκοπό να παρέχουν  
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ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  –ακόμη και να στειρώσουν – με ιδίες δαπάνες, όπως επιτρέπεται από 
το Ν. 4830/2021: «Άρθρο 10 παρ.5 περ. γ) Την ευθύνη για τη φροντίδα των επανεντασσόμενων 

αδέσποτων ζώων έχουν οι δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και 
νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και 

φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η παροχή τροφής, νερού και 
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες επιτρέπεται, υπό 
την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής για όλους, καθώς και οι κανόνες  

ευζωίας των ζώων.» 

 

4) Ότι η επιστημονικά ενδεδειγμένη και μόνη αποτελεσματική και ανθρωπιστική μέθοδος  για τη μείωση 

του υπερπληθυσμού αδέσποτων στη Χώρα μας είναι η μαζική και σε σύντομο χρονικό διάστημα 
στείρωση μεγάλου αριθμού ζώων και κυρίως θηλυκών, ακόμη και το φιλόδοξο 100% του εκτιμώμενου 

πληθυσμού των αδέσποτων θηλυκών ζώων, γιατί έτσι μπορεί να αποφευχθεί η γέννηση 
περισσότερων αδέσποτων. 

 

5) Το παγκόσμια αποδεκτό απόφθεγμα του Μαχάτμα Γκάντι: «Η μεγαλοσύνη και η ηθική πρόοδος ενός 
Έθνους μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα» 

 

Αιτούμαστε: 

 

1) Να μας γνωστοποιήσετε (εγγράφως / e-mail) τον αριθμό των αδέσποτων σκύλων και γατών, στο σύνολο 
ΚΑΙ ανά φύλο (άρρεν / θήλυ), που έχουν περισυλλεχθεί και έχουν στειρωθεί από το Δήμο Κοζάνης κατά 

τα έτη 2020, 2021, 2022 όπως αυτό ορίζεται ως θεσμική αρμοδιότητα του Δήμου σύμφωνα με τα άρθρα 
του Ν.4830/2021: 

a.  «Άρθρο 3, παρ. 2. Αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων 
εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα, σύμφωνα με το άρθρο 10. Οι δήμοι έχουν τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: (α) Την περιοδική σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας 

Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις αναγκαίες 

δράσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δήμων που θεσπίζονται με τον παρόντα προς 
τον σκοπό της ευζωίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και 
της πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων κάθε δήμου. 

Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων που 
απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

κάθε δράσης …» και  
b. «Άρθρο 10, παρ 1. Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο 

περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή 
κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη 
στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους.»  

 
 

 
 

 Σελίδα 2 από 10 

 



Αίτηση παροχής στοιχείων για τη διαχείριση ασυνόδευτων ζωών συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης  

 
 

2) Να μας κοινοποιήσετε (e-mail)  τα αντίγραφα (scanned) των «Ατομικών Καρτελών (ή Βιβλιαρίων Υγείας)»  
των εισερχόμενων ζώων στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Η κάθε 

«Ατομική Καρτέλα/Βιβλιάριο» θα πρέπει να περιέχει, σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών, 

Εσωτερικών & Αγροτικής Ανάπτυξης 1711/150664/28.11.2014 (ΦΕΚ 3249/04.12.2014 τεύχος Β’) τα εξής 

στοιχεία: 
I. Φωτογραφία του ζώου 

II. Το φύλο 
III. Τη φυλή 
IV. Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίμηση) 

V. Το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίου μεγέθους, μεγαλόσωμο) 
VI. Αριθμό σήμανσης 

VII. Ημερομηνία περισυλλογής 
VIII. Τοποθεσία περισυλλογής 

IX. Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου 

X. Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών 
XI. Ημερομηνία στείρωσης 
XII. Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση 

XIII. Είδος παρεχόμενης νοσηλείας και χρονικό διάστημα νοσηλείας 
XIV. Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία) 

XV. Ημερομηνία ευθανασίας 
XVI. Ημερομηνία επανένταξης και τόπος επανένταξης 

XVII. Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο  

XVIII. Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσματα αυτών (συμπεριλαμβανομένου την 
καταγραφή των φαρμάκων που χορηγήθηκαν στο ζώο και δοσολογία) 

Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν λόγω φόρτου εργασίας να αντιγράψουν τις Καρτέλες, 
παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε (e-mail: PolitesKozanis@gmail.com) έτσι ώστε ένας ή δύο από τους 
Πολίτες που υπογράφουν την παρούσα αίτηση να έρθει στα Γραφεία του Δήμου για να κάνει ο ίδιος τα 

αντίγραφα (με επίβλεψη των στελεχών του Δήμου). 

 

3) Να αναρτήσετε άμεσα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να μας γνωστοποιήστε εγγράφως (e-mail) το 

σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Δήμου, όπου θα αναφέρονται ρητά και καθαρά τα ακόλουθα σχετικά με τη 
λειτουργία του Δημοτικού Καταφύγιου Ζώων Συντροφιάς στοιχεία: 

I. Όλα τα ζώα που έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά και διαμένουν στο καταφύγιο  και τον κτηνίατρο/οι 
που παρακολουθούν τα ζώα σύμφωνα με το Αρθρο 28, παρ 2. Περ. (α) του Ν.4830/2021: 

«Αρθρο 28, παρ 2. Όλα τα καταφύγια ζώων συντροφιάς, περ. (α) Είναι υποχρεωμένα να 

καταχωρούν σε ιστοσελίδα που διατηρούν τα ίδια όλα τα ζώα που έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά 
και διαμένουν στο καταφύγιο. Τα ζώα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα εντός σαράντα οκτώ (48) 
ωρών από την είσοδό τους στο καταφύγιο, ανεξαρτήτως αν έχουν ακόμα σημανθεί ηλεκτρονικά 

ή όχι. Η ιστοσελίδα περιέχει για κάθε ζώο κατ' ελάχιστο φωτογραφία του ζώου, τον αριθμό 
ηλεκτρονικής σήμανσης (όταν αυτός είναι διαθέσιμος), την ημερομηνία εισαγωγής στο 

καταφύγιο και τον σύνδεσμο που παραπέμπει στην πλατφόρμα υιοθεσίας του άρθρου 9. Ζώα τα 
οποία έχουν υιοθετηθεί, μεταφερθεί σε άλλες δομές φιλοξενίας, επανατοποθετηθεί στο οικείο 
περιβάλλον ή έχουν αποβιώσει, παραμένουν στην ιστοσελίδα για τουλάχιστον ένα (1) έτος με την 

αντίστοιχη σημείωση του λόγου για τον οποίο το ζώο δεν βρίσκεται πλέον στο καταφύγιο.  
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Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του καταφυγίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου 
δήμου και στο ΥποΜητρώο Καταφυγίων του ΕΜΖΣ. Στην ιστοσελίδα κάθε καταφυγίου 

παρέχονται και πληροφορίες για την υιοθεσία των ζώων και αναγράφεται ο κτηνίατρος (ή 
κτηνίατροι) που παρακολουθεί τα ζώα του καταφυγίου. 

II. τις ώρες επίσκεψης κοινού στο Δημοτικό  Καταφύγιο, όπως ο Δήμος υποχρεούται σύμφωνα με το 
Αρθρο 28, παρ.2 περ. (β) του Ν4830/2021: 

«Αρθρο 28, παρ.2.Όλα τα καταφύγια ζώων συντροφιάς, περ. (β) Ορίζουν ώρες επισκέψεων 

κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες ανά εβδομάδα μεταξύ ανατολής και δύσης του 
ήλιου, εκ των οποίων η μία (1) εντός Σαββατοκύριακου. Οι ώρες αυτές πρέπει να αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του καταφυγίου. Οι επισκέπτες πρέπει να μπορούν να βλέπουν κάθε ζώο που 

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του καταφυγίου» 

 Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω πρόβλεψης του Ν4830/2021, το σχετικό κείμενο που έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου (Δημότης/Περιβάλλον/Αδέσποτα Ζώα) αναφέρει:  «Υιοθεσία αδέσποτων σκύλων, 
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Δήμου Κοζάνης με το ν. 4830/2021, σχετικά με την υποχρέωση του Δήμου 
να  ορίσει και να αναρτήσει ώρες επισκέψεων κοινού στο αδειοδοτημένο  ενδιαίτημα ζώων συντροφιάς 

του Δήμου Κοζάνης, ενημερώνουμε ότι αυτό θα ολοκληρωθεί με την τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Ενδιαιτήματος του Δήμου Κοζάνης με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έως 

τότε, το κοινό θα δύναται να ενημερώνεται για τις ώρες επισκέψεων τηλεφωνικά από  τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/ Τμήμα Καθαριότητας στο τηλέφωνο 24613 50444.»  

Επισημαίνουμε ότι ο εν λόγω Κανονισμός Λειτουργίας του Καταφυγίου έχει ήδη δημοσιευθεί στη 

«Διαύγεια» από τον Ιούλιο 2022 με ΑΔΑ ΨΠΥ7ΩΛΠ-Τ77 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 21/25-7-2022, 
τακτικής, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης παράλληλα, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κοζάνης: Απόφαση αριθμ.218/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εναρμόνιση Κανονισμού Λειτουργίας 

ενδιαιτήματος/καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4830/21», 
όπου αναφέρεται ρητώς :  

«Άρθρο 15. Επισκέψεις στο καταφύγιο: Το καταφύγιο μπορούν να επισκέπτονται εκπρόσωποι 
φορέων, σχολείων, συλλόγων, κλπ καθώς και ενδιαφερόμενοι μεμονωμένοι πολίτες, με σκοπό 
την υιοθεσία ζώων . Πριν την επίσκεψη προηγείται επικοινωνία με το συντονιστή του 

προγράμματος ή τον υπεύθυνο κτηνίατρο του ενδιαιτήματος ο οποίος υποχρεωτικά 
παρευρίσκεται στο καταφύγιο σε κάθε επίσκεψη ή ορίζει κατάλληλο εκπρόσωπο. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης τηρούνται οι οδηγίες του υπευθύνου κτηνιάτρου. Οι χώροι απομόνωσης 

επικίνδυνων ζώων και ανάρρωσης δεν είναι επισκέψιμοι.  Οι ώρες επίσκεψης είναι κάθε Τετάρτη 
9.00-15.00 και κάθε Σάββατο 10.00-12.00. Οι ώρες αυτές πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του καταφυγίου. Οι επισκέπτες πρέπει να μπορούν να βλέπουν κάθε ζώο που είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του καταφυγίου. ….» 

Επισημαίνουμε ότι η πρόβλεψή που περιέχεται στον Κανονισμό «Πριν την επίσκεψη προηγείται 

επικοινωνία με το συντονιστή του προγράμματος ή τον υπεύθυνο κτηνίατρο» ΔΕΝ συνάδει με τις 
προβλέψεις του Ν.4830/2021 για τις ελάχιστες (8) ώρες επισκέψεων που ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα. 

 

4) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως (e-mail) τις ώρες που μπορούν εθελοντές και οικογένειες με παιδιά  να 

έρχονται στο Καταφύγιο με σκοπό την υποστήριξη των στελεχών του Καταφυγιού στη φροντίδα και τον 
προαυλισμό των ζώων σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα του Ν4830/2021 καθώς και την  προαγωγή της 
φιλοζωίας, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένη δυνατότητα προαυλισμού λόγω του περιορισμένου 

αριθμού φροντιστών και του διαθέσιμου χρόνου τους λόγω την επιβάρυνση τους με την καθαριότητα και 
παροχή τροφής: 
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«Άρθρο 28, παρ 1. Καταφύγια ζώων συντροφιάς ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι, τα νομικά 
πρόσωπα αυτών ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί 

δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53), τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό ΥποΜητρώο του ΕΜΖΣ και φυσικά 

πρόσωπα. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του καταφυγίου είναι η καταχώρησή του στο 
ΥποΜητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς της παρ. 23 του άρθρου 2 και η καθημερινή παρουσία 
προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) τουλάχιστον για οκτώ (8) ώρες ημερησίως.» 

«Αρθρο 29, παρ. 2.περ. θ) Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς πρέπει: Να διαθέτουν κατάλληλους 
χώρους άσκησης ανάλογα με το είδος των φιλοξενούμενων ζώων. Ειδικά για τους σκύλους, 
εναλλακτικά, να μεριμνούν για τον περίπατό τους με λουρί, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) 

λεπτών, δύο (2) φορές ημερησίως.» 

 

5) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως (e-mail)  την  πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη 
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Κοζάνης όπως αυτό έχει αναρτηθεί στη ¨Διαύγεια¨ με ΑΔΑ 
93ΥΖΩΛΠ-9ΦΤ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 21/25-7-2022, τακτικής, δια ζώσης και μέσω 

τηλεδιάσκεψης παράλληλα, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Απόφαση αριθμ.217/2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς».  

Ειδικότερα, να αναφερθεί η υλοποίηση του Επιχειρησιακού σχεδίου συγκριτικά με το Παράρτημα Ι «Στόχοι 
επιχειρησιακού προγράμματος με οικονομικό αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους» του 
Σχεδίου, και με ανάλυση του αντικειμένου ανά στόχο όπου αναφέρονται: 

Παράτημα Ι του Επιχειρησιακού σχεδίου: 

α/α  Στόχος  Προϋπολογισμός  Χρονοδιάγραμμα  

1  
Στειρώσεις, περιθάλψεις, εμβολιασμοί και 
λοιπές ενέργειες διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς (465 στειρώσεις και 

εμβολιασμοί, περιθάλψεις, περισυλλογές, 
σημάνσεις καταχωρήσεις, υιοθεσίες-
αναδοχές, επανεντάξεις, διοικητικές εργασίες 
κλπ που αναλύονται στη σχετική μελέτη)  

186.000 ευρώ  
(150.000 ευρώ ίδιοι 
πόροι)  

(36.000 ευρώ 
Φιλόδημος ΙΙΧ)  

12 μήνες (επιμερισμός των ενεργειών της 
σύμβασης ανά μήνα με βάση τις ανάγκες του 
προγράμματος)  

2  
Λειτουργία του Δημοτικού (200 στειρώσεις με 
εθελοντές κτηνιάτρους, προμήθεια επιπλέον 
εξοπλισμού)  
 

16.000 ευρώ 
στειρώσεις 
10.000 ευρώ λοιπός 
εξοπλισμός 

12 μήνες (η κατανομή μέσα στο έτος θα γίνει 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των εθελοντών 
κτηνιάτρων και την οικονομική δυνατότητα του 
Δήμου) 

3 
Τοποθέτηση νέων σταθμών σίτισης και 

ποτίσματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

24.000 ευρώ Μέχρι 31-12-2022 

(οι ακριβείς δαπάνες εξαρτώνται από τις 
οικονομικές προσφορές των αναδόχων) 

4 
Προμήθεια ξηρής τροφής σίτισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς 

22.000 ευρώ Περίπου ο μισός προϋπολογισμός θα 
δαπανηθεί μέχρι 31-12-2022 και ο υπόλοιπος 
μέχρι 31-5-2023 (οι ακριβείς δαπάνες 

εξαρτώνται από τις οικονομικές προσφορές 
των αναδόχων) 

5 Λοιπές προμήθειες απαραίτητες για τη 
λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του Δήμου 

18.000 ευρώ Περίπου ο μισός προϋπολογισμός θα 
δαπανηθεί μέχρι 31-12-2022 και ο υπόλοιπος 

μέχρι 31-5-2023 (οι ακριβείς δαπάνες 
εξαρτώνται από τις οικονομικές προσφορές 
των αναδόχων) 

6 Ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίησης 10.000 ευρώ Περίπου ο μισός προϋπολογισμός θα 
δαπανηθεί μέχρι 31-12-2022 και ο υπόλοιπος 

μέχρι 31-5-2023 (οι ακριβείς δαπάνες 
εξαρτώνται από τις οικονομικές προσφορές 

 ΣΥΝΟΛΟ 286.000 ευρώ  
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6) Να μας κοινοποιήσετε αντίγραφο (scanned / e-mail) την άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας καθώς και 

των σχετικών τεχνικών σχεδίων και εγγράφων του υφιστάμενου Δημοτικού Καταφυγίου.  

 

7) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως (e-mail) το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού, κατασκευής και 
έναρξης λειτουργίας  του νέου Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης καθώς και τους 
λόγους σχεδιασμού του νέου Καταφυγίου για 30 θέσεις σκύλων, ενώ το υφιστάμενο των 40 θέσεων – όπως 

δηλώθηκε από τον Αντιδήμαρχο- είναι περιορισμένης δυναμικότητας βάσει των υφιστάμενων αναγκών. Θα 
συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα με το νέο και το υφιστάμενο Καταφύγιο; Εάν όχι οι 30 θέσεις επαρκούν 
λαμβάνοντάς υπόψη την αναγκαιότητα στείρωσης μεγάλου αριθμού ζώων σε σύντομο χρονικό διάστημα; 

(Οι 30 θέσεις ζώων αναφέρονται στη σχετική  ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2021 / ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ, ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α που συνοδεύει για την προκήρυξη σύμβασης για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο: «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης» με ΑΔΑ Περίληψης 97ΦΖΩΛΠ-6ΥΡ , Κοζάνη 30/08/2022, Αρ. Πρωτ. 25888.) 

 

8) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως (e-mail)  την πρόοδο υλοποίησης των δύο (2) Συμβάσεων που 

υπεγράφησαν το 2022 με σκοπό την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης» όπως περιγράφονται στην ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ  της  Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α ρ . Μ ε λ .2 5 / 2 0 2 2, Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση 

ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης στα πλαίσια εναρμόνισής του με το ν. 4830/2021, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 
με προϋπολογισμό 149.996,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (120.965,00 € + Φ.Π.Α. 24% 29.031,60 
€) (επισυνάπτεται η Μελέτη). : 

a. Σύμβαση 1: ΑΔΑ 9ΚΝΚΩΛΠ-Ξ5, Κοζάνη 30/03/2022, Αρ. Πρωτ. 9251, ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 
565 Αναθέτει την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς Δήμου Κοζάνης (ΟΜΑΔΑ 1)» έναντι αξίας 26.939,68 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%.  

b. Σύμβαση 2: ΑΔΑ ΩΥ2ΔΩΛΠ-ΨΓ8 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από 

το με αριθμό 14/2022 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 359 / 2022, Αποφασίζει: Β. 
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 116 σε 
συνδυασμό των άρθρων 26 & 27 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄), για την «Παροχή υπηρεσιών 

για τη διαχείριση ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης στα πλαίσια εναρμόνισης του ν. 
4830/2021», (ΟΜΑΔΑ 2) με προσφερόμενο ποσό 95.153,12€, Φ.Π.Α. 24% 22.836,75€, σύνολο 

117.989,87€.  

Παρακαλούμε η αναφορά της υλοποίησης των ανωτέρω Συμβάσεων  να γίνει συγκριτικά με την ανωτέρω Μελέτη 
25/2022 της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης και ειδικότερα  τους Πίνακες «Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός» για τις προβλεπόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες ανά Ομάδα (1 & 2), ήτοι για κάθε ζητούμενη 
υπηρεσία να συμπεριλαμβάνεται ο ζητούμενος αριθμός υπηρεσιών και ο υλοποιούμενος μέχρι την ημέρα 

απάντησης και προβλεπόμενος μέχρι τη λήξη της Σύμβασης (ακολούθως σχετικό υπόδειγμα Πίνακα):  
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Απόσπασμα από τη Μελέτη 25/2022 της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης  

ΟΜΑΔΑ 1 (υλοποίηση από την ανωτέρω Σύμβαση 1) 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 CPV 85200000-1 (Κτηνιατρικές υπηρεσίες) 

Α/Α 

 

ΤΜΗΜΑ 1 
Ζητούμενες υπηρεσίες για στειρώσεις και 

ιατρική φροντίδα τραυματισμένων ή 
ασθενών ζώων συντροφιάς & για τη 

λειτουργία του ενδιαιτήματος/  καταφυγίου 
ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης 
σύμφωνα και με το άρθρο 15.1 της Γενικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσης 

Ζητούμενος  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Υλοποιούμενος 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
μέχρι την 

ημερομηνία 
…/12/2022 

Εκτίμηση 
υλοποίησης μέχρι 

τη λήξη της 
Σύμβασης (εφόσον 

δεν έχει λήξει ο 
χρόνος υλοποίησής 
Σύμβασης) 

1 
Πακέτο στείρωσης αδέσποτου θηλυκού 
σκύλου που περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Κλινική εξέταση. 
2. Γενική αιματολογική εξέταση. 
3. Τεστ Λεϊσμανίασης. 

…….. 

40 ΧΧ ΧΧ 

2 
Πακέτο στείρωσης αδέσποτου αρσενικού 
σκύλου που 

περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Κλινική εξέταση. 

2. ….. 

24 ΧΧ ΧΧ 

……………………………………….. 

ΟΜΑΔΑ 2 (υλοποίηση από την ανωτέρω Σύμβαση 2) 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 CPV 85200000-1 (Κτηνιατρικές υπηρεσίες) 

Α/Α 

 

ΤΜΗΜΑ 1 
Ζητούμενες υπηρεσίες για στειρώσεις 
και ιατρική φροντίδα τραυματισμένων 

ή ασθενών ζώων συντροφιάς …. 

Ζητούμενος  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Υλοποιούμενος 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

μέχρι την 
ημερομηνία 

…/12/2022 

Εκτίμηση υλοποίησης 
μέχρι τη λήξη της 
Σύμβασης (εφόσον 

δεν έχει λήξει ο 
χρόνος υλοποίησής 

Σύμβασης) 

1 
Πακέτο στείρωσης αδέσποτου 
θηλυκού σκύλου που περιλαμβάνει τα 

εξής: 
1. Κλινική εξέταση. 
2. Γενική αιματολογική εξέταση. 

3. Τεστ Λεϊσμανίασης. 
…….. 

130 ΧΧ ΧΧ 

2 
Πακέτο στείρωσης αδέσποτου 

αρσενικού σκύλου που 
περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Κλινική εξέταση. 

2. ….. 

96 ΧΧ ΧΧ 
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9) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την πρόοδο υλοποίησης της προμήθειας σύμφωνα με την Τεχνική 

Μελέτη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το με αριθμό 12/2022 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
Αριθμός απόφασης : 277 / 2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Έγκριση ή μη της με αριθμό 102/2022, 

μελέτης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος με τίτλο «Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς και 
λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη συμμόρφωση του Δήμου Κοζάνης με το ν. 4830-2021», προϋπολογισμού 
35.191,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.» η οποία περιλαμβάνει: 5 Συσκευές ανάγνωσης σήμανσης ζώων 

συντροφιάς (scanners), 2 Παγίδες σύλληψης σκύλων, 18 Οικίσκους μεγάλου μεγέθους, 57 ταΐστρες, κλπ. 
Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν έχει ανακοινωθεί η αντίστοιχη Προκήρυξη;  Έχει προχωρήσει 
προς Συμβασιοποίηση;   

 
 

10) H Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων του 

Δήμου, σύμφωνα με το Ν4830/2021:  

α) «Άρθρο 10, παρ. 8. Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή 

Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Στην Επιτροπή μετέχουν: 

(α) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 
23 του άρθρου 2 και δραστηριοποιούνται στον δήμο. 

(β) Ένας (1) κτηνίατρος που ορίζεται από τον οικείο δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος 

του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και, ελλείψει αυτού, άλλος ιδιώτης 
κτηνίατρος. 

(γ) Ένας (1) επαγγελματίας εκπαιδευτής, μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου 
εκπαιδευτών σκύλων και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευμένος υπάλληλος του οικείου δήμου. 

(δ) Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από τον οικείο δήμο, με τον αναπληρωτή του.» 

β) «Άρθρο 10, παρ.9. Η Επιτροπή της παρ. 8 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς και για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης 
ευθανασίας ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τη γνωμάτευση κτηνιάτρου.  

(β) Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 

(δ) Συντάσσει ετήσια έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του δήμου και διατυπώνει προτάσεις για τη 
βελτίωσή του. 

Η Πενταμελής Επιτροπή για το Δήμο Κοζάνης ορίσθηκε με την δημοσιευμένη στην «Διαύγεια» με ΑΔΑ 
9Π95ΩΛΠ-3Ι4, Κοζάνη 26/08/2022, Αρ. Πρωτ. 26250 Απόφασή Δημάρχου Κοζάνης: 

«Α π ό φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Α. Συστήνουμε την πενταμελή Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης της παρ. 8 του άρθρου 10 του 
Ν.4830/2021 ως εξής: 

1. Τρέμη Μαρία, ορισμένη από το Φιλοζωικό Σωματείο Κοζάνης «Αγγίζωο» (αναπληρωματικό μέλος: 
Στεφανίδου Κυριακή) 
2. Αδαλούζιδη Ελευθέριο, ορισμένο από το Φιλοζωικό Σύλλογο Κοζάνης «Η Κιβωτός Των Ζώων» 

(αναπληρωματικό μέλος: Ξυνάδας Δημήτριος) 
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3. Ζιώγου Βασιλεία, ιδιώτης κτηνίατρος 
4. Σέγκας Γεώργιος, εκπαιδευτής σκύλων, μέλος νομίμου αναγνωρισμένου επαγγελματικού 

σωματείου εκπαιδευτών σκύλων 
5. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, ως εκπρόσωπος του Δήμου» 

Βάσει των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της Πενταμελούς Επιτροπής και τον ορισμό και λειτουργία της Πενταμελούς 
Επιτροπής παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τα ακόλουθα: 

α) πως πιστοποιείται η διενέργεια της εξέτασης των επικίνδυνων ζώων από τα μέλη της Πενταμελούς 

Επιτροπής και τα αποτελέσματα αυτής; Χρησιμοποιούνται καταγραφικά μέσα (βίντεο) την ώρα της εξέτασης;  
Κατατίθεται σχετική έκθεση/γνωματευση από κάθε Μέλος ξεχωριστά  για την εξέταση και τα εφαρμοζόμενα 
κριτήρια  εξέτασης; Τα ανωτέρω, σε περίπτωση που υφίστανται, συμπεριλαμβάνονται στα Πρακτικά της 

Επιτροπής; Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τα Πρακτικά συνεδριάσεων της ανωτέρω Επιτροπής από την 
ημερομηνία σύστασης της και μέχρι σήμερα. 

β) τις εισηγήσεις της Επιτροπής που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σχετικά με την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 

γ) τις εκθέσεις της Επιτροπής που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με 

την πρόοδο της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων  

δ) πως διασφαλίζεται η αμεροληψία και η εξάλειψη σύγκρουσης συμφερόντων της κτηνίατρου κας Β. Ζιώγου 

ή οποία ως Μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής πρέπει να αξιολογήσει / ελέγξει  την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  διαχείρισης αδέσποτων του Δήμου, καθώς το σημαντικότερο μέρος του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η υλοποίηση των δύο (2) Συμβάσεων «Παροχής υπηρεσιών  (βλέπε 

ανωτέρω θέμα 5. πίνακα «Παράτημα Ι του Επιχειρησιακού σχεδίου» α/α.1  «Στειρώσεις, περιθάλψεις, 
εμβολιασμοί και λοιπές ενέργειες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς κλπ) με Π/Υ 150.000 ευρώ) οι 
οποίες έχουν κατακυρωθεί και υλοποιούνται από την κα. Β. Ζιώγου; 

 
11) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως που έχουν δημιουργηθεί από το Δήμο, ή εάν δεν έχουν δημιουργηθεί πού 

και πότε προβλέπεται να δημιουργηθούν, τα σημεία παροχής τροφής και νερού για τα αδέσποτα ζώα 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν4830/2021: 

«Αρθρο 10, παρ. 5. περ. (γ) Την ευθύνη για τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν 

οι δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, 
καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η παροχή τροφής, νερού και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας σε αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες 
καθαριότητας και υγιεινής για όλους, καθώς και οι κανόνες ευζωίας των ζώων.  

 
12) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τις προγραμματιζόμενες ενέργειες του Δήμου για την Ίδρυση και 

λειτουργία περιφραγμένων πάρκων σκύλων, Άρθρο 20 Ν.4830/2021. Σε ποια περιοχή του Δήμου, τι 

έκταση θα καλύπτει και πότε θα υλοποιηθεί?  
 

13) Να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τις διαδικασίες (χρόνος και μέθοδος ελέγχου/εποπτείας)  και τις 

εκθέσεις εποπτείας των συνεργείων περισυλλογής ζώων σύμφωνα με το Ν.4830/2021 :  

«Αρθρο 10, παρ. 5. Η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους υλοποιείται ως 

εξής: (α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και 
έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. ….. Τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς εποπτεύονται, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, 

από κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, 
από κτηνίατρο της οικείας περιφερειακής ενότητας.» 
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Αίτηση παροχής στοιχείων για τη διαχείριση ασυνόδευτων ζωών συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης  

 
 

14) Να μας γνωστοποιήσετε την ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία έναρξης λειτουργείας και τις ώρες 
λειτουργίας/επισκέψεων του νέου Δημοτικού Κτηνιατρείου, το οποίο ανακοινώθηκε από τον κ. 

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν μπορούνε οι πολίτες και με 
ποιες διαδικασίες να προσκομίζουν στο Δημοτικό Κτηνιατρείο αδέσποτα ζώα  για θεραπεία ή/και 

στείρωση αυτών.  

 

15) Να μας γνωστοποιήσετε τις προγραμματιζόμενες δράσεις του Δήμου σχετικά με την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών και πολίτων για την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων ζωών όπως πχ. 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Συνεργασία με Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Λοιπά Προγράμματα για ενήλικες κ.ο.κ. όπως ορίζεται ως θεσμική αρμοδιότητα του 

Δήμου από τον Ν4830/2021 : «Αρθρο 3, παρ. 2 Οι δήμοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες, περ. (δ) 
Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλουν στην 

προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και αδέσποτων, στην ενημέρωση και 
την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς και 
γενικότερα στην προαγωγή της φιλοζωίας.» 

 

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να σας δηλώσουμε την απόλυτη διαθεσιμότητα και θετική διάθεση 

όλων μας για να προτείνουμε - συζητήσουμε με τον Δήμο Κοζάνης συγκεκριμένες δράσεις / καλές 
πρακτικές που έχουν αποτελεσματικά εφαρμοσθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και οι οποίες θα 
μπορούσαν να ενσωματωθούν στο νέο σχεδιαζόμενο Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων με 
σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του για την μείωση αριθμού των αδέσποτων 
ζώων που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ζώων ΚΑΙ στην μείωση 

της δυσφορίας των πολιτών λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού αδέσποτων ζώων. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έγκαιρη και έγκυρη απάντησή σας και παραμένουμε στη 

διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις επί των ανωτέρω αιτούμενων στοιχείων. 

 

 

Με εκτίμηση 

125 Πολίτες Δήμου Κοζάνης  

(συνημμένοι Πίνακες / Κατάλογος με Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) 
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