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ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες: Αρβανίτης Νικόλαος
Τηλ.:2227350125
ΠΡΟΣ:Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων
Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
Δ/νση Προστασίας των Ζώων Φαρμάκων &
Κτηνιατρικών Εφαρμογών
Τμήμα Ζώων συντροφιάς & Λοιπών Ζώων
ΚΟΙΝ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Ευβοίας
Τμήμα: Κτηνιατρικής
Θέμα: «Αποστολή στοιχείων από το δήμο σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς»
Σχετ.: 1) Το αριθ. Πρωτ. 3015/138392/21-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
2) Το από 17-01-2018, 10.42 π.μ. email του δήμου προς την Περιφέρεια ΣΤ. Ελλάδας
3) Το αριθ. Πρωτ. 638/36334/05-03-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, που παρελήφθη από το δήμο μας με αρ. πρωτ. 1747/14-3-2018
4) Το από 17-01-2018 10.42 π.μ. email του δήμου προς την Περιφέρεια ΣΤ. Ελλάδας
Σχετικά με την αποστολή στοιχείων από το Δήμο μας αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς σας
ενημερώνουμε ότι:
Στις 3-1-2018 λάβαμε e-mail από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το
(1) σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. με το οποίο ζητούνται στοιχεία από τους Δήμους και ορίζονται οι
Περιφέρειες να συντονίσουν και να συγκεντρώσουν τις απαντήσεις των Δήμων. Στο ίδιο μήνυμα η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μας υποδεικνύει το δικό της email για την αποστολή των απαντήσεων.
Ο Δήμος μας ανταποκρίθηκε στα παραπάνω και απέστειλε ηλεκτρονικά τα ζητούμενα στοιχεία στις
17-1-2018, με το αναφερόμενο σχετικό (2) email μας.
Με το (3) σχετικό το Υπουργείο ζητά εκ νέου απάντηση από τους Δήμους που δεν ανταποκρίθηκαν,
μεταξύ των οποίων αναφέρεται και ο δήμος μας, πράγμα το οποίο είναι αναληθές αφού ο Δήμος μας
έχει ήδη απαντήσει όπως προαναφέραμε.
Η μη λήψη της απάντησης του Δήμου μας από το Υπουργείο οφείλεται σε πρόβλημα που προέκυψε
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αρμόδιας για τη διαβίβαση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως
τηλεφωνικά μας ενημέρωσε η αρμόδια υπάλληλος.
Κατόπιν των ανωτέρω αποστείλαμε και πάλι στις 15-3-2018 με email στην Περιφέρεια τα αιτούμενα
στοιχεία με το σχετικό (4) το οποίο σας παρέχουμε συνημμένα.

Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
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