
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

Συνεδρίαση Επιτροπής για τα Αδέσποτα Ζώα  

Συνεδρίασε σήμερα το πρωί  (15/5) η Επιτροπή για τα Αδέσποτα Ζώα, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων στο Δημαρχείο στα Λεχαινά, παρουσία του Δημάρχου Ανδραβίδας-
Κυλλήνης κ. Λέντζα Ι., της Αντιδημάρχου Γιαννίτση Α. και της πενταμελούς 
επιτροπής, που απαρτίζεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ανυφαντή Π. εκπρόσωπος του 
Δήμου, από την Χατζή Κ. κτηνίατρο, την Παναγιωτοπούλου Α. Πρόεδρος 
Φιλοζωικού Σωματίου, την Πάλμου Ν. και Πικραμένος Π., εκπαιδευτές σκύλων, και 
την Λεμποτέση Μ. μέλος Φιλοζωικού Σωματείου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν όλα τα προβλήματα που αφορούν τη 
περισυλλογή και φροντίδα από τη πλευρά του Δήμου των αδέσποτων τετράποδων, 
και ομόφωνα αποφασίστηκε να παρασχεθούν όλα τα μέσα για τη σωστή λειτουργιά 
της διαχείριση των αδέσποτων. 

Αποφασίστηκαν τα εξής:  

1. Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου προς τους Δημότες μέσω λογαριασμού 
ύδρευσης. 

2. Δημιουργία μητρώου δεσποζομένου και αδέσποτου ζώου. 

3. Καταγραφή αδέσποτων ζώων. 

4. Καταγραφή δεσποζομένων ζώων σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους. 

5. Χορήγηση ποσότητας τροφών μέσω των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων 
σε νόμιμα Φιλοζωικά Σωματεία. 

6. Ενημερωτική καμπάνια για τη σωστή διαχείριση αδέσποτων και 
δεσποζομένων ζώων.   

7.  
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