ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη
Οι υπογράφοντες:
1. Ο νέος ιδιοκτήτης
Ονοματεπώνυμο
Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Περιοχή
Α. Δ.Τ
Α. Φ. Μ.
Ημερομηνία Γέννησης
Τηλέφωνο
E-mail
FAX:
2.

Ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου:
Ονοματεπώνυμο: ΣΑΛΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

3.

Χαρακτηριστικά ζώου για υιοθεσία:
Είδος ζώου:
Όνομα ζώου:
Φυλή:
Διαβατήριο: (αριθμός/ ημερομηνία έκδοσης)
Αριθμός Microchip/Τατουάζ Νο………………….Θέση: Τράχηλος
/αυτί
Ημερομηνία Γέννησης:
Φύλο: Αρσενικό/Θηλυκό Στειρωμένο: ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ημερομηνία:
Τρίχωμα: (χρώμα, είδος)
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Πιστοποιητικό καθαροαιμίας (Pedigree):
Ονοματεπώνυμο θεράποντος κτηνιάτρου:
4. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Εγώ ο υπεύθυνος του Δήμου δηλώνω ότι έχω λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχω τηρήσει τις διατάξεις
α
(άρθρα 4,6,5,8,9, &17 ) του Ν.4039/12.
5. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Εγώ ο νέος ιδιοκτήτης γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις κάθε ιδιοκτήτη ζώου (Άρθρο 5 του παρόντος νόμου)
καθώς και τις κυρώσεις του ίδιου Νόμου (άρθρο 20 και 21) δεσμεύομαι σχετικά με:
α) την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με την σίτιση, την περίθαλψη και τη στέγαση,
β) την αναφορά του θανάτου του εντός 15 εργάσιμων ημερών,
γ) την άμεση αναφορά απώλειας του σκύλου ή γάτας και τη λήψη όλων τν απαραίτητων μέτρων για
την ανεύρεση του,
ε) τη μη χρησιμοποίηση του ζώου για αναπαραγωγή ή περαιτέρω πώληση,
στ) την πιστή τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως των
α
άρθρων 4,5,6,8,9 και 17 και τη συνεργασία μου με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου όταν και εφόσον
χρειαστεί.
6. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι:
..
.. Έχουν διαβάσει το έντυπο παραχώρησης και έχουν ενημερωθεί για τυχόν ιδιαιτερότητες του
ζώου.
..
.. Συμπληρώθηκε η δήλωσης παραίτησης του προηγούμενου ιδιοκτήτη από την κατοχή του ζώου.
Το παρόν τυπώνεται σε 2 αντίγραφα, ένα για τον νέο ιδιοκτήτη και το άλλο για τον υπεύθυνο του Δήμου
Βόλβης. Διατηρούνται για δύο χρόνια και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
Ημερομηνία……………………………………
Ο νέος ιδιοκτήτης
Ο υπεύθυνος του Δήμου
ΣΑΛΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ

