
 
 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΑΔΕΣΠΟΤΑ 
ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 
► Στις 10/6/20 ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι δημιουργείται Μητρώο Αδέσποτων και Δημοτικό 
κτηνιατρείο. Δυστυχώς λόγια λόγια. 

► Στις 29/3/2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ομόφωνα ενέκρινε τη Διαδημοτική Συνεργασία με 
το Δήμο Βέλου-Βόχας  για τα αδέσποτα  και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης 325.000€  στο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ για κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
(απόφαση 154). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΔΕΝ. 

► Στις 31/5/2022  με το τίτλο «Ενώνουν δυνάμεις οι Δήμοι Κορινθίων και Βέλου-Βόχας» ο Δήμος μας 
ανακοίνωσε ότι υπέβαλε πλήρη φάκελο με αίτημα χρηματοδότησης 916.193 € στο Υπουργείο 
Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος «Άργος-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για κατασκευή πανσιόν 
φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΔΕΝ. 

► Στις 20/9/22 το Υπουργείο ενέκρινε επιχορηγήσεις 2,9 εκατομ. ευρώ σε διάφορους Δήμους  για 
δημιουργία καταφυγίων αδέσποτων. Ο Δήμος Κορινθίων απουσιάζει. Ο Δήμος Λουτρακίου όμως 
επιχορηγείται με 392.000 €. Κάτι δεν κάνουμε καλά. 

► Στις 22/3/22 ο Δήμαρχος υπέγραψε σύμβαση μίσθωσης με ιδιώτη, μετά από διαγωνισμό και 
κατακύρωση του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή (35/2022), για τη μίσθωση 
συγκεκριμένου χώρου 6 στρεμμάτων στην Μπαθαρίστρα Κορίνθου, με μηνιαίο μίσθωμα  545 € για 12 
χρόνια, με σκοπό την περίθαλψη-φιλοξενία αδέσποτων ζώων. Πέρασαν 6 μήνες και δεν έγινε 
απολύτως τίποτα. Ουδείς ασχολείται. Μάλλον το ξέχασαν. Αντίθετα ο Δήμος πληρώνει μίσθωμα 545 
€ κάθε μήνα χωρίς να χρησιμοποιεί το χώρο. 

► Στο προϋπολογισμό του Δήμου έχει περιληφθεί κονδύλι 150.000 € για κατασκευή Πανσιόν 
αδέσποτων. Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί ούτε η μελέτη, ούτε καν έχει γίνει η δέσμευση της 
πίστωσης. Φανταστείτε τη συνέχεια: δημοπράτηση, κατακύρωση, έγκριση, σύμβαση κλπ. 

► Στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους έχει περιληφθεί έτερο κονδύλι 150.000 € για το πρόγραμμα 
προστασίας (τροφές, κτηνίατρος για στεριώσεις κλπ). Μέχρι σήμερα έχουν δεσμευτεί μόνο 30.000 € 
(17/3/22) και αυτά δεν έχουν απορροφηθεί, καθώς και 30.000 € για κτηνιατρικές υπηρεσίες 
(22/9/22) χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση. 
 
Κατά άλλα 
► Ακούσαμε από το Δήμαρχο για Δήμο πρότυπο στη διαχείριση και φροντίδα των ζώων. 
► Ακούσαμε εύσημα προς το Δήμο από την ειδική γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών χωρίς να 
μας εξηγήσουν σε τι συνίστανται τα εύσημα. 
 
Εμείς απλά τονίζουμε ότι δεν έγινε τίποτα θεαματικό, πέραν της προμήθειας τροφών από το 
Λουτράκι και των στειρώσεων από Κτηνίατρο, η σύμβαση του οποίου για φέτος δεν έχει υπογραφεί. 
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