
 

 

 

     

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

  

Θέμα: «Ανυπαρξία φροντίδας αδέσποτων στον Κορυδαλλό» 

 

 

Την ανυπαρξία σχεδιασμού για τη φροντίδα και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων από 

το δήμο Κορυδαλλού καταγγέλλει η δημοτική παράταξη «Μαζί για τον Κορυδαλλό».  

Μάλιστα, με ανακοίνωσή τους, αναφέρουν πως, δεδομένου ότι το πρόγραμμα των 

στειρώσεων που ανατέθηκε απευθείας σε κτηνίατρο του Κερατσινίου έχει λήξει, λόγω 

εξάντλησης των προϋπολογισμένων χρημάτων, ρωτήθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος για την γενικότερη δημοτική μέριμνα για τα αδέσποτα. Ο Αντιδήμαρχος, 

όπως αναφέρουν, αφενός παραδέχθηκε πως δεν υπάρχει ειδική ομάδα περισυλλογής 

αδέσποτων στο δήμο και αφετέρου δεν απάντησε αναφορικά με την καταγραφή 

αδέσποτων και τον αριθμό στειρώσεων που έχουν γίνει. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το Υπουργείο με το πρόγραμμα Φιλόδημος 

ΙΙ φρόντισε να ενισχύσει τους δήμους για τη φροντίδα των αδέσποτων, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Ποια η μέριμνα του δήμου Κορυδαλλού για τα αδέσποτα ζώα (σκύλους και γάτες) 

τα τελευταία δύο χρόνια (2019, 2020); 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

417

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/10/2020



 

 

2. Πόσα αδέσποτα έχουν περισυλλεγεί το 2020 και πώς έγινε η περισυλλογή τους; 

3. Πού μεταφέρθηκαν τα αδέσποτα που περισυλλέγησαν και τι ακολουθεί μετά; 

4. Περισυλλέγονται και γάτες; 

5. Πόσα αδέσποτα ζώα έχουν καταγραφεί στην ηλεκτρονική βάση; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για υιοθεσία των αδέσποτων; 

7. Πότε επανεντάσσονται και με ποια κριτήρια; 

8. Πόσες στειρώσεις σκύλων και πόσες γατών έχουν γίνει από το Σεπτέμβρη 2019 

έως και το Σεπτέμβρη 2020; 

9. Ποιος κτηνίατρος κάνει τις στειρώσεις και ποια η αμοιβή του; 

10. Ισχύει πως έγινε απευθείας ανάθεση των στειρώσεων σε κτηνίατρο στο Κερατσίνι; 

11. Αν ναι, για ποιο λόγο, πριν δοθεί η απευθείας ανάθεση για τις στειρώσεις, δεν 

εστάλη αίτημα στους κτηνιάτρους του Κορυδαλλού για να δηλώσουν ενδιαφέρον, 

στέλνοντας προσφορές ώστε να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα; 

12. Πότε όφειλε να συγκροτηθεί η 5μελής επιτροπή για τα αδέσποτα στο δήμο και γιατί 

καθυστέρησε η σύστασή της; 

13. Ποιοι αποτελούν την 5μελή επιτροπή, ποιες οι αρμοδιότητές τους και ποιο το έργο 

τους αφότου συστάθηκε η επιτροπή; 

14. Ποια η σχέση του δήμου Κορυδαλλού με το ΔΙΚΕΠΑΖ; 

15. Υπάρχει χρηματοδότηση από το δήμο Κορυδαλλό στο ΔΙΚΕΠΑΖ και αν ναι, πόση 

είναι αυτή ετησίως και σε τι υπηρεσίες από το ΔΙΚΕΠΑΖ αντιστοιχεί; 

16. Ποιο το ποσό από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ που δόθηκε στον Κορυδαλλό και 

πώς θα αξιοποιηθεί αναφορικά με τα αδέσποτα; 

17. Ποιο το κόστος αγοράς και τοποθέτησης ταϊστρών και ποτίστρων για τα αδέσποτα; 



 

 

18. Ποιος μεριμνά για το γέμισμα των ταϊστρών και των ποτίστρων; 

19. Υπάρχει πρόβλεψη κόστους για την τροφή που τοποθετείται στις ταΐστρες του 

Δήμου; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




