
 

     

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς:  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

   τον Υπουργό Εσωτερικών 

      

Θέμα: «Αδέσποτα Κορυδαλλού-ΔΙΚΕΠΑΖ» 

Στην από 12-10-2020 ερώτησή μου για τα αδέσποτα στον Κορυδαλλό (Α.Π. 417) 9-11-2020 η 

απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. 75792) αναφέρει πως «υπ’ αριθμ. πρωτ. 

16487/04- 03-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΠΝΝ46ΜΤΛ6-85Α) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, βάσει 

της οποίας ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.), μέλος του 

οποίου είναι και ο Δήμος Κορυδαλλού, επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.044.036,64 € για το 

έργο «Εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού 

του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης αδέσποτων ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ)». Επιπρόσθετα, σας 

γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24891/16-04-2020 (Α.Δ.Α.: Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2) 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε σε Δήμους της χώρας ποσό ύψους 

1.410.500,00€, εκ των οποίων ποσό ύψους 7.500,00 € στο Δήμο Κορυδαλλού, για την 

κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων ζώων, στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19.» 

Με δελτίο τύπου (27.11.2020) η δημοτική παράταξη «μαζί» για τον Κορυδαλλό αναφέρει για 

τη σίτιση «Δυστυχώς οι φιλόζωοι διαμαρτύρονται ότι η δημοτική αρχή δε διαθέτει τροφή για τη 

σίτισή τους, παρά τις σχετικές αγορές χιλιάδων ευρώ. Αν και η κλιμάκωση της κατάστασης, σε 

σχέση με την πανδημία, καθιστούσε το lockdown αναμενόμενο οι δηλώσεις του αντιδημάρχου 

προσδιορίζουν την προμήθεια τροφής για το νέο έτος.», ενώ για τη στείρωση των γατών 

αναφέρει «Το πρόγραμμα που είχε ανατεθεί, ήδη με καθυστέρηση, σε κτηνίατρο του 

Κερατσινίου έχει λήξει από το καλοκαίρι και καινούριο πρόγραμμα φαίνεται ότι δεν 

προβλέπεται άμεσα.  Αποτέλεσμα είναι να πολλαπλασιάζονται τ' αδέσποτα και παράλληλα να 

μην επιτυγχάνεται ο μακροπρόθεσμος στόχος των επανειλημμένων προγραμμάτων 

στειρώσεων, που είναι  η μείωσή τους.» 

Παράλληλα ενημερωνόμαστε με το από 14.12.2020 δελτίο τύπου πως η συγκεκριμένη 

παράταξη, στο δημοτικό συμβούλιο στις 29/11/2020, έθεσαν 7 ερωτήσεις που αφορούν τη 

σίτιση και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στον καιρό της πανδημίας και όπως αναφέρουν 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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«Για άλλη μία φορά, η παράταξή μας δεν έλαβε καμία απάντηση στα ερωτήματά μας, ούτε 

γραπτά, ούτε προφορικά, παρότι ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υποχρεούνται να 

απαντήσουν βάσει νομοθεσίας εντός ενός μήνα. Το «μαζί»  συνεχίζει να διεκδικεί  την 

εφαρμογή της νομοθεσίας από  τη δημοτική αρχή, να ζητά την οργανωμένη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων σχετικά με τη σίτιση, την περίθαλψη, τη στείρωση, τον εμβολιασμό τους, 

αλλά και τη δημιουργία καταφύγιων αδέσποτων ζώων και πάρκων σκύλων.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ακόμα δεν έχουν απαντηθεί τα σημαντικά 

ερωτήματα που έθεσα στην από 12-10-2020 ερώτησή μου (Α.Π. 417),  

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Ποια τα πεπραγμένα του δήμου Κορυδαλλού για τα αδέσποτα ζώα (σκύλους και 

γάτες) την τελευταία 5ετία; Παρακαλώ να μας δοθεί αναλυτικός κατάλογος 

υπηρεσιών (μεταξύ αυτών, περισυλλογές, σίτιση, στειρώσεις, σήμανση) και 

κόστους. 

2. Πώς διατέθηκαν τα 7.500€ που έλαβε ο δήμος Κορυδαλλού με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

24891/16-04-2020 του υπ. Εσωτερικών ως έκτακτη χρηματοδότηση  από το 

Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του covid στα 

αδέσποτα; 

3. Ποια η σύμβαση του δήμου Κορυδαλλού με το ΔΙΚΕΠΑΖ; Παρακαλώ να μας δοθεί. 

4. Πόσα χρήματα καταβάλλει ο δήμος Κορυδαλλού στο ΔΙΚΕΠΑΖ ετησίως και σε ποιες 

ακριβώς υπηρεσίες από το ΔΙΚΕΠΑΖ αντιστοιχούν; 

5. Ποιες οι υπηρεσίες του ΔΙΚΕΠΑΖ στο δήμο Κορυδαλλού την τελευταία 3ετια; Να μας 

δοθεί αναλυτικός κατάλογος υπηρεσιών και κόστους. 

6. Το ΔΙΚΕΠΑΖ σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του με την υπ’ αρ. 282/2012 

απόφαση του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π (ΑΔΑ: Β43ΕΟΡΙΕ-ΕΚ9) μεταξύ άλλων υπηρεσιών 

παρέχει φιλοξενία των αδέσποτων ζώων. Επομένως, πόσα σκυλιά και πόσες γάτες 

έχει φιλοξενήσει ετησίως από το 2016; 

7. Ισχύουν οι καταγγελίες φιλόζωων πως, όπως αναφέρεται στο από 14.12.2020 Δ.Τ. 

της δημοτικής παράταξης «μαζί» για τον Κορυδαλλό, «όταν ζητούν από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος τροφή, τους απαντούν ότι έχει τελειώσει» και πληροφορούνται από 

άλλους φιλόζωους «ότι εκείνοι παίρνουν»; 



8. Αν ναι, ποιοι λαμβάνουν τροφή για τα αδέσποτα και με ποια κριτήρια επιλέγονται; 

9. Στη 10η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του δήμου Κορυδαλλού 

ενημερωνόμαστε πως επικυρώνονται τα ποσά των 10.000€ για τροφή για τις γάτες 

και των 23.999€ για τις στειρώσεις τους. Πότε θα διατεθούν τα ποσά  αυτά και μέχρι 

τότε τι θα γίνει με τα αδέσποτα; 

10. Πότε συστάθηκε η 5μελής επιτροπή για τα αδέσποτα στο δήμο, ποια άτομα την 

αποτελούν, ποιες οι αρμοδιότητες και ποιες οι γνωμοδοτήσεις της από Ιανουαρίου  

2020; 

11. Δεδομένου ότι η πανδημία υφίσταται από τον Μάρτιο και το lockdown ήταν 

αναμενόμενο ποια ήταν η πρόβλεψη του Δήμου για επαρκή αποθέματα τροφής για 

τα αδέσποτα;  

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

13. Για ποιο λόγο ανατέθηκε απευθείας των στειρώσεων σε κτηνίατρο στο Κερατσίνι; 

Δεν εστάλη αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κτηνιάτρους στον Κορυδαλλό, 

ώστε να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα; 

14. Ποια η πρόβλεψη για στειρώσεις γατών δεδομένου πως το αντίστοιχο πρόγραμμα 

που είχε ανατεθεί απευθείας σε κτηνίατρο του Κερατσινίου, έχει λήξει από τον Ιούλιο 

2020 και από τότε έχει παρέλθει πάλι μία περίοδος αναπαραγωγής; 

15. Πόσες στειρώσεις γατών έχουν γίνει από Ιουλίου 2019; 

16. Πόσες στειρώσεις σκυλιών του δήμου μας έχει αναλάβει το ΔΙΚΕΠΑΖ και πόσα κιλά 

τροφής έχει διαθέσει από τον Ιούλιο 2019; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




