
 

 

 

     

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών  

 τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα: «Άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε κυνοκομεία Δήμου Πρέβεζας» 

Από δημοσιεύματα ενημερωνόμαστε αφενός για την υπογραφή στις 4/6/2020 της 

απόφασης του Δημάρχου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση 

της υπηρεσίας «Φροντίδα και Καθαριότητα των Αδέσποτων Σκύλων Συντροφιάς στο 

Δημοτικό Κυνοκομείο», με προϋπολογισμό 17.856 ευρώ και αφετέρου για 

καταγγελίες αναφορικά με τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στο Δημοτικό 

Κυνοκομείο του Δήμου Πρέβεζας καθώς και για τις παράνομες πρακτικές της 

δημοτικής αρχής για την περισυλλογή των αδέσποτων και την λύση της θανάτωσής 

τους που, πολλές φορές, προτείνεται, όπως καταγγέλλει μέλος της φιλοζωικής 

οργάνωσης «Παρέμβαση για τα Ζώα Πρέβεζας».  

Σύμφωνα με στοιχεία, στο Δήμο Πρέβεζας, λειτουργούσε από το 2005 καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, του οποίου η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε το 

2019 επειδή δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τους όρους της 

ισχύουσας νομοθεσίας καθώς στερείτο των σχετικών υλικοτεχνικών υποδομών και 

προδιαγραφών.  

Τον Οκτώβριο του 2019 και ως συνέπεια της μη ορθής λειτουργίας του καταφυγίου 

αδέσποτων τα προηγούμενα έτη, δόθηκε στο Δήμο Πρέβεζας από την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών, εξάμηνη προθεσμία για την δημιουργία νέου σύγχρονου καταφυγίου 

σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Προς την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Φιλόδημος, το 

Δεκέμβριο του 2019, υπέβαλλε πρόταση με πλήρη φάκελο για δημιουργία νέου 

καταφυγίου, προϋπολογισμού 438.000 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 138.000 

ευρώ είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας. Επίσης, ο Δήμος μέσω 
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του λογαριασμού της ΔΕΥΑΠ εισπράττει περίπου 50.000 ευρώ, με τα 35.000 ευρώ 

αφορούν την σίτιση των ζώων. 

Την τρέχουσα χρονιά, μαθαίνουμε πως, υπάρχει αύξηση της συγκεκριμένης δαπάνης 

κατά 20% σε σχέση με την περσινή καθώς επίσης και ποσό 3.000 ευρώ για την 

περισυλλογή από εξειδικευμένο συνεργείο. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα που η χώρα 

μπήκε σε lockdown λόγω κορωνοϊού, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:   

1. Πού βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του νέου κυνοκομείου στην Πρέβεζα; 

2. Πότε προβλέπεται να είναι έτοιμο το νέο κυνοκομείο; 

3. Ποια η μέριμνα για τα αδέσποτα μέχρι την ολοκλήρωση του νέου 

κυνοκομείου; 

4. Υπάρχει κάποια μέριμνα όλο αυτό το διάστημα για την υπάρχουσα δομή του 

παλαιού κυνομείου, όπου φιλοξενούνται αδέσποτα; Ποιος είναι υπεύθυνος για 

τη σίτιση και την καθαριότητα των ζώων μέχρι σήμερα; 

5. Η σύμβαση καθαριότητας που υπεγράφη αφορά το υφιστάμενο κυνοκομείο ή 

το νέο; 

6. Γιατί επελέγη η απευθείας ανάθεση της καθαριότητας και δεν έτρεξε 

διαγωνισμός όλο αυτό το διάστημα;  

7. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η περισυλλογή των ζώων και με ποιον ακριβώς 

τρόπο γίνεται; 

8. Πού μεταφέρονται τα ζώα που περισυλλέγονται; 

9. Ποιο το ποσοστό θνησιμότητας των αδέσποτων στο υπάρχον καταφύγιο; 

10. Γίνονται ευθανασίες των αδέσποτων ζώων και αν ναι, για ποιους ακριβώς 

λόγους λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση; 

11. Τι ποσοστό της ετήσιας ενίσχυσης του Δήμου έχει απορροφηθεί για το 2019 

καθώς και για το 2020 μέχρι σήμερα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




