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Για πολλά άτομα στο Manningham το κατοικίδιο ζώο
είναι ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας. Παρότι η
ιδιοκτησία ενός κατοικίδιου ζώου έχει πολλά οφέλη,
φέρνει και μεγάλη ευθύνη.
Επιτρέπεται στους δημότες να διατηρούν μέχρι
δύο σκυλιά και δύο γάτες στην ιδιοκτησία τους.
Οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων ζώων που θέλουν
να διατηρούν περισσότερα ζώα θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιπλέον
κατοικίδια ζώα, δείτε
www.manningham.vic.gov.au/keeping-additionalanimals

Δήλωση του κατοικίδιου ζώου σας
Η δήλωση σκύλων και γατών διασφαλίζει την γρήγορη
επανένωση των ζώων με τους ιδιοκτήτες τους.
‘Ετσι έχει σημασία να δηλώσετε τις γάτες και τα
σκυλιά σας στο δήμο.
Όταν το σκυλάκι ή γατάκι σας γίνει 3 μηνών
(12 εβδομάδες), τότε πρέπει να:
•
•

τους βάλετε μικροτσίπ
τα δηλώσετε στο Δήμο του Manningham.

Εφ’ όσον δηλώσετε το κατοικίδιο ζώο σας θα σάς
εκδοθεί ταυτότητα που βοηθάει να διασφαλιστεί
η ασφαλή επιστροφή του σε περίπτωση που
εξαφανιστεί. Παρέχουμε ταυτότητες για τη διάρκεια
ζωής και θα τις αντικαταστήσουμε μόνο αν χάσετε
την αρχική ταυτότητα του κατοικίδιου ζώου σας
ή λόγω φθοράς.
Η προθεσμία για τις δηλώσεις λήγει στις 10
Απριλίου κάθε χρόνο.

Μικροτσίπ
Το μικροτσίπ είναι μια μοναδική ταυτότητα για το
κατοικίδιο ζώο σας. Αν το ζώο σας χαθεί ή
εξαφανιστεί, το μικροτσίπ του θα βοηθήσει να
εντοπιστεί η ταυτότητά του σε περίπτωση που το
φέρει κάποιος σε δημοτικό ή άλλο καταφύγιο ζώων.
Σημασία έχει να ενημέρωνετε τα στοιχεία σας
και στα δύο.
•
•

Δήμος του Manningham
Κεντρικό μητρώου μικροτσίπ ζώων - Central
Animal Records

Αυτό διασφαλίζει τη γρήγορη και εύκολη επιστροφή
του κατοικίδιου ζώου σας.

Στείρωση
Σημαντικό είναι να σκεφτείτε να στειρώσετε το
κατοικίδιο ζώου σας. Έτσι αποφεύγονται τα
ανεπιθύμητα σκυλάκια ή γατάκια. Διατίθενται
εκπτώσεις για τη δήλωση στειρωμένων
κατοικίδιων ζώων.
Εάν το σκυλάκι ή γατάκι σας είναι ηλικίας κάτω
των έξι μηνών και δεν το έχετε πάει ακόμη για
στείρωση, θα χρεωθείτε με μειωμένο ποσό για
τη δήλωσή του πρώτου έτους.
Για να δηλώσετε νέο ζώο ή για περισσότερες
πληροφορίες, καλέστε 9840 9333 ή δείτε
www.manningham.vic.gov.au/animalregistration
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Πάρκα/Γήπεδα για Σκυλιά
χωρίς Λουρί
Επιτρέπεται να βγάζετε το λουρί από τα σκυλιά σε
επιλεγμένες περιοχές όμως πρέπει να τα έχετε υπό
έλεγχο ανά πάσα στιγμή.
Τα σκυλιά πρέπει να κρατούνται με λουρί εντός 15
μέτρων από:
•
•
•
•
•

μόνιμες εγκαταστάσεις μπαρμπεκιού
εξοπλισμό παιχνιδιού για παιδιά
διοργανωμένες αθλητικές εκδηλώσεις
εγκεκριμένες εκδηλώσεις
δημόσιες συγκεντρώσεις.

Για να μάθετε που είναι το πλησιέστερο πάρκο για
σκυλιά χωρίς λουρί, δείτε
www.manningham.vic.gov.au/locations/parks-andplayspaces/off-lead-areas

Κέντρο Δραστηριοτήτων με Σκυλιά
Κέντρο Δραστηριοτήτων με Σκυλιά (Dog Activity
Centre - DAC) βρίσκεται στο Aranga Reserve, Donvale.
(Χάρτης Melway: 48 F5).
Το Aranga Reserve είναι κοινόχρηστο πάρκο
ψυχαγωγίας που παρέχει περιφραγμένο πάρκο για
δραστηριότητες με σκυλιά, χώρο εκπαίδευσης για
σκυλιά και εξοπλισμό για την ευελιξία σκύλων.
Ο χώρος δραστηριοτήτων με σκυλιά παρέχεται σε
ιδιοκτήτες σκύλων και τις οικογένειές τους για
ελεύθερο, αδόμητο παιχνίδι και εκπαίδευση.
Tο πάρκο είναι για όλους και για να διασφαλίζεται η
απόλαυσή του απ’ όλους, σημασία έχει ο σεβασμός
της εθιμοτυπίας όσον αφορά την αφαίρεση των
λουριών, και όπου περιλαμβάνονται τα εξής:
•
•
•
•

έλεγχος της συμπεριφοράς του σκύλου σας
όταν του έχετε βγάλει το λουρί
ενεργή επίβλεψη του σκύλου
χαλιναγώγηση του σκύλου σε περίπτωση που
θα γίνει απείθαρχος
χαλιναγώγηση του σκύλου σε περίπτωση που
άλλοι χρήστες του πάρκου ή άλλα σκυλιά
παρουσιάζουν ενδείξεις εκφοβισμού.

Να βεβαιώνεστε ότι έχετε μαζέψει τις ακαθαρσίες του
σκύλου σας και χρησιμοποιείτε τους κάδους για τα
απορρίμματα που βρίσκονται εντός του πάρκου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το Aranga Reserve, δείτε
www.manningham.vic.gov.au/aranga-reserve

