ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

(Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184 (Ι)/2002 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα)

Εγώ που υπογράφω πιο κάτω δηλώνω ότι κατέχω τον πιο κάτω σκύλο, τον οποίο
διατηρώ στο υποστατικό ή στο τεμάχιο γης τα στοιχεία του οποίου αναφέρω πιο κάτω και
αιτούμαι όπως μου εκδώσετε άδεια κατοχής του σκύλου μου. Δηλώνω ότι είμαι πάνω
από 16 ετών και ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται από τον Περί
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο. Επισυνάπτω στην παρούσα αίτηση τα πιο
κάτω έγγραφα / πιστοποιητικά:
1.

Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης του σκύλου.

2.

Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας του σκύλου από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.

3.

Εξουσιοδότηση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη του υποστατικού ή του τεμαχίου γης
όπου θα διατηρώ το σκύλο μου πιστοποιημένη από κοινοτάρχη ή
πιστοποιών υπάλληλο. (Η εξουσιοδότηση αυτή υποβάλλεται μόνο στην
περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του υποστατικού ή
του τεμαχίου γης όπου θα διατηρείται ο σκύλος)

4.

Πρωτότυπο πιστοποιητικό στείρωσης του σκύλου από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.
(Το πιστοποιητικό αυτό προσκομίζεται για αρσενικούς και θηλυκούς σκύλους που
έχουν στειρωθεί και ανήκουν σε επικίνδυνη φυλή. Επικίνδυνες φυλές σκύλων είναι
οι ακόλουθες: (α) Pit Bull Terrier ή American Pit Bull, (β) Japanese Tossa (γ) Dogo
Argentino, (δ) Fila Brazileiro ή διασταυρώσεις αυτών ή διασταυρώσεις αυτών των
φυλών με άλλες φυλές και κυριαρχεί η επικίνδυνη φυλή).

Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΚΥΛΟΥ.
1.

Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………….

2.

Αριθμός ταυτότητας:

………………………………………………….

3.

Ημερομηνία γέννησης:

………………………………………………….

4.

Διεύθυνση διαμονής:

………………………………………………….

5.

Αριθμός τηλεφώνου: Σταθερό:………………..

6.

Επάγγελμα:

7.

Ποιμένας / κτηνοτρόφος/ τυφλός: …………….………………………………..

Κινητό:……..…………

………………………………………………….

(Συμπληρώνεται μόνο από πολίτες που ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες αυτές)

Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ:
1.

Αριθμός μικροπλακιδίου

: …………….……………………………………

(microchip)

2.

Όνομα σκύλου

: …………….……………………………………

3.

Φυλή (ράτσα)

: …………….……………………………………

4.

Φύλο

: …………………………………………………

5.

Ημερομηνία γέννησης :

: …………….……………………………………
Να συμπληρωθεί και η πίσω πλευρά
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6.

Χρώμα σκύλου: …….………………………….……………………………….

7.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

………………………………………………….

(π.χ. κομμένη ουρά, αυτιά κλπ.)

8.

Κατηγορία σκύλου

………………………………………………….

(π.χ. ποιμενικός, κυνηγετικός, φύλακας, συντροφιάς κλπ.)

9.

Χαρακτηριστικά σκύλου

………………………………………………….

(π.χ. φιλικός, επιθετικός κλπ.)

10.

Σκοπός διατήρησης σκύλου (Συμπληρώνεται μόνο για θηλυκούς σκύλους)
Σημειώστε √ σε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

 για εμπορικούς σκοπούς
Γ.

 για άλλους σκοπούς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ

1.

Είδος υποστατικού / τεμαχίου:

.………………………………………….

(π.χ. κατοικία, διαμέρισμα, εργοστάσιο, οικόπεδο, χωράφι, κλπ.)

2.

Διεύθυνση υποστατικού:

3.

Αριθμός τεμαχίου: …………….., Φ/Σχ.:ΧΧΧ/……………., τμήμα:………..….

4.

Όνομα εγγεγραμμένου/νων ιδιοκτήτη/των:

.………………………………………….

: ……………………………...…

….…………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………
(Να γραφεί όπως είναι στον τίτλο ιδιοκτησίας. Αν ο χώρος δεν αρκεί γράψετε τα ονόματα σε μια κόλα
που να επισυναφθεί στην αίτηση. )

5.

Σχέση αιτητή με υποστατικό / τεμάχιο γης: ………..………………….…..…..
(π.χ. ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ενοικιαστής, σύζυγος, αδελφός, υιός, θυγατέρα, υπάλληλος, φίλος
ιδιοκτήτη/ ιδιοκτήτριας κλπ.)

Δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι σωστά και αληθή και αποδέχομαι όπως ο
δήμος Λατσιών τα χρησιμοποιεί για ενημέρωση άλλης αρμόδιας τοπικής ή κρατικής
αρχής ή υπηρεσίας και / ή για άλλο νόμιμο σκοπό.

Ημερομηνία: …………………………….

Υπογραφή:

……………………..…….…….

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
Αριθμός εγγραφής

:

…………………………………………………………..

Ημερομηνίας καταχώρησης :

…………………………………………………………..

Υπογραφή

…………………………………………………………..

ΑΓ/ΑΓ

:
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