
 
 

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΤ – ΑΔΕΠΟΣΑ 
ΣΤΜΠΑΝΟΚΡΟΤΙΕ ΧΩΡΙ ΟΤΙΑΣΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

 
► Στισ 10/6/20 ο Διμαρχοσ ανακοίνωςε ότι δθμιουργείται Μθτρϊο Αδζςποτων και Δθμοτικό 
κτθνιατρείο. Δυςτυχώσ λόγια λόγια. 

► Στισ 29/3/2022 θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου ομόφωνα ενζκρινε τθ Διαδθμοτικι Συνεργαςία με 
το Διμο Βζλου-Βόχασ  για τα αδζςποτα  και τθν υποβολι αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ 325.000€  ςτο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ για καταςκευι εγκαταςτάςεων καταφυγίου αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ 
(απόφαςθ 154). ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΗΔΕΝ. 

► Στισ 31/5/2022  με το τίτλο «Ενϊνουν δυνάμεισ οι Διμοι Κορινκίων και Βζλου-Βόχασ» ο Διμοσ μασ 
ανακοίνωςε ότι υπζβαλε πλιρθ φάκελο με αίτθμα χρθματοδότθςθσ 916.193 € ςτο Υπουργείο 
Εςωτερικϊν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Άργοσ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για καταςκευι πανςιόν 
φιλοξενίασ αδζςποτων ηϊων. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΗΔΕΝ. 

► Στισ 20/9/22 το Υπουργείο ενζκρινε επιχορθγιςεισ 2,9 εκατομ. ευρϊ ςε διάφορουσ Διμουσ  για 
δθμιουργία καταφυγίων αδζςποτων. Ο Διμοσ Κορινκίων απουςιάηει. Ο Διμοσ Λουτρακίου όμωσ 
επιχορθγείται με 392.000 €. Κάτι δεν κάνουμε καλά. 

► Στισ 22/3/22 ο Διμαρχοσ υπζγραψε ςφμβαςθ μίςκωςθσ με ιδιϊτθ, μετά από διαγωνιςμό και 
κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι (35/2022), για τθ μίςκωςθ 
ςυγκεκριμζνου χϊρου 6 ςτρεμμάτων ςτθν Μπακαρίςτρα Κορίνκου, με μθνιαίο μίςκωμα  545 € για 12 
χρόνια, με ςκοπό τθν περίκαλψθ-φιλοξενία αδζςποτων ηϊων. Πζραςαν 6 μινεσ και δεν ζγινε 
απολφτωσ τίποτα. Ουδείσ αςχολείται. Μάλλον το ξζχαςαν. Αντίκετα ο Διμοσ πλθρώνει μίςκωμα 545 
€ κάκε μινα χωρίσ να χρθςιμοποιεί το χώρο. 

► Στο προχπολογιςμό του Διμου ζχει περιλθφκεί κονδφλι 150.000 € για καταςκευι Πανςιόν 
αδζςποτων. Μζχρι ςιμερα δεν ζχει ςυνταχκεί οφτε θ μελζτθ, οφτε καν ζχει γίνει θ δζςμευςθ τθσ 
πίςτωςθσ. Φανταςτείτε τθ ςυνζχεια: δθμοπράτθςθ, κατακφρωςθ, ζγκριςθ, ςφμβαςθ κλπ. 

► Στο προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ ζχει περιλθφκεί ζτερο κονδφλι 150.000 € για το πρόγραμμα 
προςταςίασ (τροφζσ, κτθνίατροσ για ςτεριϊςεισ κλπ). Μζχρι ςιμερα ζχουν δεςμευτεί μόνο 30.000 € 
(17/3/22) και αυτά δεν ζχουν απορροφθκεί, κακώσ και 30.000 € για κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ 
(22/9/22) χωρίσ μζχρι ςιμερα να ζχει υπογραφεί καμία ςφμβαςθ. 
 
Κατά άλλα 
► Ακοφςαμε από το Διμαρχο για Διμο πρότυπο ςτθ διαχείριςθ και φροντίδα των ηϊων. 
► Ακοφςαμε εφςθμα προσ το Διμο από τθν ειδικι γραμματζα του Υπουργείου Εςωτερικϊν χωρίσ να 
μασ εξθγιςουν ςε τι ςυνίςτανται τα εφςθμα. 
 
Εμείσ απλά τονίηουμε ότι δεν ζγινε τίποτα κεαματικό, πζραν τθσ προμικειασ τροφών από το 
Λουτράκι και των ςτειρώςεων από Κτθνίατρο, θ ςφμβαςθ του οποίου για φζτοσ δεν ζχει υπογραφεί. 
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              ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ                                                                                   ΚΟΡΙΝΘΟ 26/09/2022 

 



 

 



 

 


