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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 01.04.2020
Αριθμ. πρωτ.: 3065

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Τ.Κ.: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

53/2020

από το πρακτικό της 4ης/ 31.03.2020 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 8ο :

Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6EAK46MTL6-Z2A) απόφασης ένταξης
της Πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς» στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Στην Αγιά, σήμερα Δευτέρα 31.03.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την από 27.03.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Αναστασίου Ιωάννης
5.
6.
Γιάνναρος Γεώργιος
7.
2
8.
Καλαγιάς Γρηγόριος
9.
10.
Κατσιάβας Αστέριος
11.
12.
Καφετσιούλης Απόστολος
13.
14.
Μακροβασίλης Βασίλειος
15.
16.
Μπαρμπέρης Πέτρος
17.
18.
Μπελιάς Αντώνιος
19.
20.
Ολύμπιος Αθανάσιος
21.
22.
Σμυρλής Βασίλειος
23.
24.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25.
26.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
27.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αλεξανδρίδου Βασιλική
Γαλλής Γεώργιος
Ευσταθίου Ηλίας1
Κασίδας Ιωάννης
Κορδίλας Δημήτριος
Κρανιώτης Ευάγγελος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σκαρκάλης Χρήστος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιαγκάλης Νικόλαος
Τσιώνης Αστέριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
1
2

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 31.03.2020, ώρα 12:30.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος
Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 8ο :

Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6EAK46MTL6-Z2A) απόφασης ένταξης
της Πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς» στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Τσιαγκάλης που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών μας απέστειλε την με αρ. πρωτ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ:
6EAK46MTL6-Z2A) απόφαση ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Με βάση την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε η ένταξη του εν λόγω έργου του Δήμου Αγιάς στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 434.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Aγιάς.
Η χρηματοδότηση του έργου είναι το ποσό των 372.000,00 € από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ της ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010 και το ποσό των 62.000,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου.
Το εν λόγω έργο αφορά στην κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Αγιάς του
Νομού Λάρισας. Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί σε θέση 2,5 χλμ περίπου νότια του οικισμού της Αγιάς,
επί οικοπέδου έκτασης 5760 μ2. Το οικόπεδο βρίσκεται παράπλευρα της εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού.
Η διαμόρφωση του καταφυγίου θα αποτελείται από δύο κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις:
1) Κτίριο διοίκησης – ιατρείου εμβαδού 103.60 m2 που θα αποτελεί συμβατική μονόροφη κατασκευή και
θα στεγάσει:
α) Το γραφείο διοίκησης και διαχείρισης της εγκατάστασης διαστάσεων 3,0Χ3,2μ,
β) την αίθουσα προσωπικού διαστάσεων 3,2Χ3,2 μ,
γ) την αποθήκη τροφών και υλικού διαστάσεων 3,0Χ3,45 μ. Η αποθήκη διαθέτει δύο προσβάσεις, η μία
από το εσωτερικό και η άλλη από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου,
δ) την αίθουσα παρασκευής και προετοιμασίας τροφής διαστάσεων 3,0Χ4,4 μ,
ε) την αίθουσα ιατρείου μικρών ζώων διαστάσεων 3,8Χ3,3 μ,
στ) την αίθουσα απομόνωσης ασθενών ζώων διαστάσεων 3,7Χ3,30 μ. Η αίθουσα διαθέτει δύο
προσβάσεις, η μία από το ιατρείο και η άλλη από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου,
ζ) δύο (2) χώρους WC από τα οποία το ένα διαμορφωμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες,
η) χώρο αποδυτηρίων διαστάσεων 1,5Χ3,45 μ.
Το ελεύθερο ύψος των εσωτερικών χώρων είναι 3,00 m.
2) το κτίριο διαμονής φιλοξενούμενων ζώων εμβαδού 304,10 μ2 το οποίο θα είναι προκατασκευασμένο,
ορθογωνικής κάτοψης, βιομηχανικής κατασκευής με φέροντα οργανισμό από θερμά γαλαβανισμένα δομικά
στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους με κατάλληλους συνδέσμους. Το κτίριο θα χωρίζεται σε 30 εσωτερικά
διαμερίσματα διαστάσεων 2,0Χ2,0 μ το καθένα και 30 εξωτερικά διαμερίσματα διαστάσεων επίσης 2,0Χ2,0
το καθένα τα οποία θα συνδέονται άμεσα με αντίστοιχο εσωτερικό ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτούμενες
διαστάσεις ως αίθουσα διαμονής σκύλου και ως προαύλιο άσκησης σκύλου. Με τον τρόπο αυτό το
υπόστεγο μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 30 σκύλους. Το κτίριο θα διαθέτει 2 εισόδους, από μία σε κάθε
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μικρή πλευρά. Επίσης θα χωριστεί εσωτερικά σε τομείς, με κατάλληλα διαφράγματα και εσωτερικές πόρτες
που θα απομονώνουν κάθε τομέα ώστε να είναι δυνατή η διαφορετική χρήση του. Διαμορφώνονται
συνολικά 3 τομείς των 8 διαμερισμάτων.
Επιπλέον περιλαμβάνονται τα δίκτυα λυμάτων, ομβρίων και ύδρευσης και για τις δύο κτιριακές
εγκαταστάσεις καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου.
Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία υποδομών με σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία
τους καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο στον τομέα της
εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης και να ακολουθήσει η διαδικασία της υλοποίησης
της πράξης παρακαλούμε με απόφασή σας:
1. Να αποδεχτείτε την υπ’ αριθ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6EAK46MTL6-Z2A) απόφαση ένταξης της
Πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς ως εκπρόσωπο του Δήμου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο
για την τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης.
3. Να ορίσετε ως υπεύθυνο για την λογαριασμό της εν λόγω πράξης τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο
Γώγο.
Καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
- Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: «Το ψηφίζουμε τονίζοντας ότι
αποτελεί αποσπασματική λύση χωρίς συνολικότερο σχεδιασμό, μητρώο ιδιοκτητών και τσιπάρισμα των
ζώων».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Νικόλαου Τσιαγκάλη,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6EAK46MTL6-Z2A) απόφαση ένταξης της Πράξης: «Μελέτες
– έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α πο φασί ζου με ομόφ ωνα
1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6EAK46MTL6-Z2A) απόφαση ένταξης της
Πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
2. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς ως εκπρόσωπο του Δήμου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για
την τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης.
3. Ορίζουμε για την λογαριασμό της εν λόγω πράξης τον ταμία του Δήμου Γρηγόριο Γώγο.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης
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