
 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 

Ο δήμος Λατσιών μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του για περιορισμό της 

ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής γάτων και των συνεπακόλουθων προβλημάτων 

που δημιουργούνται, διοργανώνει σε συνεργασία με τους κτηνίατρους που 

διατηρούν κτηνιατρικές κλινικές στα δημοτικά όρια Λατσιών, εβδομάδα δωρεάν 

στείρωσης γάτων. Η εβδομάδα στείρωσης γάτων έχει καθοριστεί η τελευταία 

εβδομάδα Νοεμβρίου 2018, από τις 26/11/2018 (Δευτέρα) μέχρι τις 

01/12/2018 (Σάββατο). 

Κάθε ιδιοκτήτης γάτου μπορεί να μεταφέρει τον γάτο του στις κτηνιατρικές 

κλινικές που αναφέρονται πιο κάτω, αφού εξασφαλίσει σχετικό κουπόνι από τον 

δήμο Λατσιών (Γραφεία Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας τηλ.22 

878675 ή 22 878688). 

1. Κτηνιατρική Κλινική, «Pet & Health S.D.» , Δρ. Χριστίνα Στρατή και 
Δρ. Ορέστης Διζογλίδης . Πάφου 2,  2236 Λατσιά.  Τηλ.22005040 και 
96231113 

 
2. Κτηνιατρική Κλινική  « Δρ. Ανδρέας Πιτζόλης».  Καντάρας 17, 2221 

Λατσιά. Τηλ.22483816 και 99564485. 
 
3. Κτηνιατρική Κλινική «Tommy’s Vet», «Δρ. Χρυσόστομος 

Κυθραιώτης», Αγίου Γεωργίου 46, 2224 Λατσιά. Τηλ.22484440 και 
99620160. 

 
Για την εξασφάλιση του σχετικού κουπονιού και για τη διενέργεια της στείρωσης, 
έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοικος του δήμου Λατσιών. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο γραφείο του 

Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών, την 



ταυτότητα του και το τελευταίο τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής των τελών 

αποκομιδής απορριμμάτων του έτους 2017. Αν είναι νέος κάτοικος θα 

δηλώσει τα στοιχεία του για εντοπισμό της αίτησης που έχει καταθέσει 

στον δήμο Λατσιών το έτος 2018 για συλλογή απορριμμάτων από το 

υποστατικό του. 

3. Για κάθε νοικοκυριό θα μπορούν να στειρωθούν μέχρι δύο γάτοι. 

4. Αφού εξασφαλιστεί το σχετικό κουπόνι θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος 

να επικοινωνήσει με την κτηνιατρική κλινική που επιθυμεί, να κλείσει 

ραντεβού και να μεταφέρει τον γάτο του στην κλινική με δικά του μέσα για 

να γίνει η στείρωση. 

5. Ο δήμος θα διαθέσει αριθμό κουπονιών μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού 

κονδυλιού που έχει καθοριστεί και δεν θα δοθούν άλλα κουπόνια. 

Τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία θα εκδίδονται κουπόνια είναι η 26η 

Νοεμβρίου 2018, εκτός και αν εξαντληθεί ενωρίτερα το σχετικό κονδύλι. 

6. Ο δήμος θα επιχορηγεί μόνο τα μειωμένα έξοδα της στείρωσης και όχι 

άλλα έξοδα, ως αυτά έχουν συμφωνηθεί με τους διευθυντές των πιο πάνω 

κτηνιατρικών κλινικών που είναι: 

Στείρωση αρσενικού γάτου:  €25,00. 

Στείρωση θηλυκού γάτου:  €40,00. 

7. Μετά τη στείρωση θα γίνεται μικρή εγκοπή σε αφτί του γάτου από τον 

κτηνίατρο, ώστε να αναγνωρίζεται στο μέλλον ότι ο γάτος αυτός έχει 

στειρωθεί. Σκοπός της σήμανσης αυτής είναι η αναγνώριση του γάτου στο 

μέλλον, ώστε σε περίπτωση επανάληψης τέτοιων προγραμμάτων 

στείρωσης, να μην στειρωθεί ξανά και να υποστεί ο γάτος νέα αχρείαστη 

ταλαιπωρία και για να μη δημιουργηθούν άσκοπα νέα έξοδα. ‘Όσοι δεν 

συμφωνούν να γίνει εγκοπή στο αφτί του γάτου να μην προσέλθουν για να 

εξασφαλίσουν δωρεάν κουπόνια.  

 

Από το δήμο Λατσιών         9 Νοεμβρίου 2018 

 


