ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε εχθές, Τετάρτη 15/02/2017, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου η ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος μας και συγκεκριμένα η
Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού με θέμα: ‘Συμβιώνοντας
με τα αδέσποτα’.
Η εν λόγω ημερίδα, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα όλων των δράσεων του
Δήμου Χαλκηδόνος τα τελευταία 2 χρόνια, είχε ως στόχο την παρουσίαση των
πεπραγμένων της Δοίκησης, αλλά και την ορθή ενημέρωση των συνδημοτών
μας, από τους πλέον ειδικούς, για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων, για
θέματα συμπεριφοράς των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων και την
αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο, καθώς και για τις ασθένειες που τυχόν
φέρουν.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος Παιδείας και
Αθλητισμού κα Κιαχαγιά - Παρασχάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χούλιας, οι
Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Μοναστηρίου κ. Μετλάρης και
Προχώματος κ. Σαρημιχαηλίδης καθώς και Αστυνομικοί του Α.Τ. Κουφαλίων.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο κ. Φιλιούσης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής του
τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. και ο κ. Σαμαράς Ευάγγελος, θετικός
εκπαιδευτής - συμπεριφοριστής σκύλων, ενώ η ημερίδα πλαισιώθηκε και από
τους κ. Κων/νίδη Αντώνιο, Κεχαγιά Νικόλαο, Κων/νίδη Τριαντάφυλλο και
Γιάππο Αχιλλέα, με τους οποίους ο Δήμος μας έχει συνάψει συμβάσεις τα 2
τελευταία χρόνια για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και περισυλλογή
των αδέσποτων ζώων.
Στην τοποθέτηση της η Αντιδήμαρχος κα Αγαπίδου αναφέρθηκε αναλυτικά σε
όλες τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τον Δήμο Χαλκηδόνος για την
διαχείριση, την περισυλλογή και την σίτιση των αδέσποτων ζώων, στην
επικείμενη δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου με στόχο την ασφαλέστερη
διαβίωση των ίδιων των ζώων αλλά και την διαφύλαξη της υγείας των
συνδημοτών μας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις περιπτώσεις υιοθεσίας
αδέσποτων που έχουν πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Διοίκησης του
Δήμου.
Στην συνέχεια, οι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα που άπτονται της επιστημονικής
τους ιδιότητας, ενώ στο τέλος πραγματοποιήθηκε μια γόνιμη και ουσιαστική
συζήτηση με το κοινό και μοιράστηκαν φυλλάδια με χρήσιμες συμβουλές.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Χαλκηδόνος με περισσή την
ευαισθησία και το πνεύμα φιλοζωίας που διακατέχει τόσο την Διοίκησή του,
όσο και τους υπαλλήλους του, θα συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις και
ενημερώσεις και στο μέλλον, πιστεύοντας ότι αυτές θα τύχουν της καλύτερης
ανταπόκρισης του κοινού και της προβολής τους από τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης.
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