Αγαπώ το σκύλο μου
Σέβομαι τους συνανθρώπους μου και το περιβάλλον
Μην αφήνετε τους σκύλους σας να λερώνουν δημόσιους ή
ιδιωτικούς χώρους. Οι ιδιοκτήτες είναι υπόλογοι έναντι του
Νόμου για τις ακαθαρσίες των σκύλων τους σε ξένη
περιουσία ή σε δημόσιους χώρους και ο Δήμος θα
προβαίνει σε καταγγελίες των παρανομούντων. Εξώδικο
πρόστιμο €34.

Διατηρείτε το σκύλο σας σε συνθήκες καθαριότητας και
ευημερίας (η συχνή φροντίδα του σκύλου και του χώρου
διαμονής του και ο καθημερινός περίπατος είναι αναγκαία).

Μην προκαλείτε ενόχληση στους γείτονες (οι ακαθαρσίες
των σκύλων και το συνεχές γαύγισμα είναι οχληρία).

Μην αφήνετε το σκύλο σας ελεύθερο στους δρόμους.

Κρατείτε το σκύλο σας δεμένο με λουρί στον περίπατό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΚΥΛΟΣ

Τοποθετήστε πινακίδα στην είσοδο της κατοικίας σας
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ».

Μεριμνώ ως οφείλω, ώστε ο σκύλος μου να έχει τα ακόλουθα :








Κατάλληλη στέγη για προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες.
Ο χώρος διαμονής του να είναι στο χώρο κατοικίας μου ή σε άλλο περιφραγμένο
χώρο που είναι άμεσα υπό την επίβλεψη μου.
Μεριμνώ ώστε ο χώρος διαμονής του να καθαρίζεται και απολυμαίνεται τακτικά.
Λαμβάνει καθημερινά καθαρό νερό και τροφή σε κατάλληλα δοχεία τα οποία
καθαρίζονται συχνά.
Του παρέχω τη δυνατότητα για καθημερινή άσκηση (περίπατο).
Διασφαλίζω την υγεία του και τον φροντίζω σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνίατρου.
Φροντίζω για τη σωστή εκπαίδευση του σκύλου μου για να μην συμπεριφέρεται
επιθετικά και να γίνεται ενοχλητικός στους γείτονες.



Λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρεμπόδιση της διαφυγής του σκύλου
μου.
Ο Δήμος έχει εξουσία και συλλαμβάνει τους αδέσποτους σκύλους που περιφέρονται
σε δημόσιους ή άλλους ανοικτούς χώρους, έστω και αν έχει εκδοθεί γι΄ αυτούς άδεια
κατοχής. Οι σκύλοι που συλλαμβάνονται κρατούνται και φροντίζονται από το
καταφύγιο σκύλων των Δήμων μείζονος Λευκωσίας μέχρι να παραληφθούν από τον
ιδιοκτήτη τους (αφού πληρώσει τα σχετικά έξοδα) ή αν δεν ζητηθούν δίνονται για
υιοθεσία ή παραδίνονται στο χώρο φύλαξης αδέσποτων ζώων ιδιοκτησίας των
Δημαρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου
στα τηλέφωνα 22364064/61

