ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 3ο-22/4/2015

Στην Κέρκυρα σήµερα 22 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση
στο Μαράσλειο, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 22051/20-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Κέρκυρας.
∆ιαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, αφού επί συνόλου 14 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 13 µέλη,
ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Κωνσταντίνος Νικολούζος, ∆ήµαρχος (Πρόεδρος)
Γεώργιος Καρύδης
Λεωνίδας Παγκράτης
Γεώργιος Ραιδεστινός
Βασίλειος Καββαδίας
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
Μηνάς ∆αµιανός Ράπτης
Βασίλειος Άρης Μπαλής
Σπυρίδων Καλούδης
Ανδρέας Σκούπουρας
Ανδρέας Γουλής
Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα
Θεόδωρος Λουκανάρης

Απουσίαζε, λόγω απουσίας του εκτός Κερκύρας, ο Αντιδήµαρχος κ. Νικόλαος Αναστασόπουλος.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ και ο
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελος
Πίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου ∆ηµάρχου, Γραµµατέας
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέµα 1ο: Έγκριση Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ∆ηµότη
Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τα Μέλη για τη σύνταξη από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής της Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ∆ηµότη.
Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Πίτσας ενηµέρωσε τα Μέλη για το περιεχόµενο της Χάρτας, η οποία
όπως τόνισε, θα αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τους ∆ηµότες. Τέλος, πρότεινε εφόσον η
Χάρτα εγκριθεί και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να εκτυπωθεί και να διανέµεται στα σηµεία
συναλλαγής µε τους πολίτες.
Λαµβάνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος κ. Καρύδης πρότεινε να προστεθεί στη Χάρτα και η
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, δεδοµένου ότι η σύστασή της βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
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Ο κ. Πίτσας συµφώνησε µε τον Αντιδήµαρχο λέγοντας ότι θα γίνει προσθήκη της συγκεκριµένης
Επιτροπής αµέσως µόλις συσταθεί, καθώς και όποια άλλη διόρθωση επισηµανθεί.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Οµόφωνα αποφασίζουν
Εγκρίνουν τη Χάρτα ∆ικαιωµάτων & Υποχρεώσεων του ∆ηµότη και εισηγούνται την εισαγωγή του
θέµατος, αφού γίνουν από την αρµόδια ∆ιεύθυνση οι απαραίτητες διορθώσεις, στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Κέρκυρας.
Θέµα 2ο: Εισήγηση για τη ∆ιαχείριση αδέσποτων ζώων
Λαµβάνοντας το λόγο ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Παγκράτης εισηγείται το ανωτέρω θέµα ως
εξής:
« Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε µε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στα όρια του ∆ήµου µας είναι τεράστιο.
Ο αριθµός τους είναι δύσκολο να προσδιορισθεί.
Καθηµερινά η υπηρεσία µας κι εγώ προσωπικά δεχόµαστε δεκάδες τηλεφωνήµατα για επίλυση προβληµάτων
που έχουν σχέση µε δαγκώµατα, ατυχήµατα κ.λ.π Ήδη στην περιοχή του Καµπιελου µαζεύονται υπογραφές
διαµαρτυρίας.
Ο ν.4039/12 µε τις τροποποιήσεις του ν.4235/14 ορίζει ρητά ότι «η περισυλλογή και διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι υποχρέωση των ∆ήµων» επίσης προβλέπει ότι µετά από σχετική εγγραφή
συµφωνία µπορεί αυτή η δραστηριότητα να ασκηθεί κι από φιλοζωικό σωµατείο που έχει τις προϋποθέσεις δηλ
πάγιες εγκαταστάσεις , οχήµατα µεταφοράς κ.λ.π
Καταφύγια φιλόζωων και σωµατείων υπάρχουν τέσσερα στον ∆ήµο µας αλλά λειτουργούν χωρίς άδεια.
Σχετικά µε τις υποδοµές από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή δεν παραλάβαµε τίποτα. Αρα πρέπει να
ξεκινήσουµε από µηδενική βάση .
Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης που κάλυπτε δαπάνες µέχρι και του
2014, µε την σχετική ΚΥΑ 1711/28-11-14 ύψους 1,3 εκατ το Υπουργείο µε διαβεβαίωσε ότι µάλλον θα
ισχύσει και για το 2015, διότι µόνο µικρό µέρος του ποσού έχει εκταµιευθεί.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης επιχορηγεί τους ∆ήµους µε πόσον έως 70% για δαπάνες
κατασκευής χωρών διαµονής των αδέσποτων ή βελτίωση υπαρχόντων ,χώρου προσωπικού ,χώρου εξέτασης
ζώων και διενέργειας κτηνιατρικών πράξεων ή επεµβάσεων , εξοπλισµού των χώρων καθώς και το κόστος των
ενεργειών της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν.4039/12 ∆ηλ. κόστος
στειρώσεων , εµβολιασµών, αποπαρασιτισµων, τοποθέτηση microchips κ.λπ
Για την αντιµετώπιση αυτού του οξυµένου προβλήµατος προτείνω να εγκρίνουµε την έναρξη της διαδικασίας
ίδρυσης α) ∆ηµοτικού καταφυγίου περίπου 50 θέσεων για προσωρινή φύλαξη ζώων για ανάρρωση ή υιοθεσία.
και β) ∆ηµοτικού κτηνιατρείου µε τους απαιτούµενους βοηθητικούς χώρους.
Η τοποθεσία για τις παραπάνω δράσεις προτείνω να είναι το οικόπεδο στον Πέλεκα ( δίπλα στον Αµπελώνα)
διότι έχει τα εξής πλεονεκτήµατα : α) ευρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη β) διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις
στις οποίες µε βελτιώσεις µικρού κόστους µπορούν να λειτουργήσουν το κτηνιατρείο , οι αποθήκες κ,λ,π. γ) το
οικόπεδο είναι περιφραγµένο.
Προϋπόθεση η επίσπευση της µεταφοράς των εκεί δράσεων της υπηρεσίας καθαριότητας στο Τεµπλονι.
Το κόστος των παραπάνω κατασκευών και η λειτουργία του προγράµµατος πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µε ίδια
κεφαλαία .Το άρθρο 9 του ν.4039/12 επιτρέπει την οικονοµική ενίσχυση και από ιδιωτικούς φορείς για τη
δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Η επιδότηση θα δοθεί στο ∆ήµο µας στις αρχές του 2016 .
Για σχετικές δράσεις υπάρχει το πόσον των 23.985€ µεταφερόµενο από το 2014 .
Στις άµεσες ενέργειες πρέπει να είναι η σύνταξη από τις τεχνικές µας υπηρεσίες των απαραίτητων
δικαιολογητικών ώστε να πάρουµε άδεια ίδρυσης του καταφυγίου. Η άδεια λειτουργίας θα δοθεί µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής.
Αυτά είναι: α). Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικοπέδου
β) οικοδοµική άδεια των υφιστάµενων κτιρίων
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γ) τοπογραφικό του οικοπέδου ώστε να φαίνεται ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτουν ο
ν.604/77 και το Π.∆ 463/78 περί ελαχίστων αποστάσεων από κατοικηµένες περιοχές και κλπ
∆απάνες µισθοδοσίας υπαλλήλων, συµπεριλαµβανοµένου και του κτηνιάτρου που θα διενεργεί τις κτηνιατρικές
πράξεις δεν επιδοτούνται.
Στο νέο οργανόγραµµα που ετοιµάζουµε πρέπει να προβλεφθεί θέση κτηνιάτρου και µια οµάδα τουλάχιστον έξι
ατόµων οι οποίοι µε σωστή εκπαίδευση ( ν. 4039/12) να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο της συλλογής και
µεταφοράς των αδέσποτων ζώων.»
Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας επεσήµανε τη δυσκολία πρόσληψης προσωπικού, ειδικά
µάλιστα σε µια τέτοια υπηρεσία που απαιτεί την απασχόληση του προσωπικού και πέραν του
οκταώρου.
Ο κ. Παγκράτης πρότεινε για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, εκτός του κτηνιάτρου, να
χρησιµοποιηθούν εθελοντές µέσω συνεργασίας του ∆ήµου µε φιλοζωϊκές οργανώσεις. Τόνισε δε
ότι το βασικό είναι να προχωρήσει η δηµιουργία της εγκατάστασης ώστε να µπορούν να
περισυλλέγονται αρχικά τουλάχιστον τα επικίνδυνα αδέσποτα και στη συνέχεια να δροµολογηθεί
η ορθή λειτουργία του καταφυγίου.
Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Σκούπουρας δήλωσε ότι συµφωνεί µε τις προτάσεις του κ. Παγκράτη
και πρότεινε και αυτός τη συνεργασία µε εθελοντές και φιλοζωϊκές οργανώσεις.
Ο κ. ∆ήµαρχος τόνισε στο σηµείο αυτό ότι κατά την άποψή του το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα
µπορέσει να λειτουργήσει µόνο µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου και Φιλοζωϊκής
Οργάνωσης.
Ο κ. Καρύδης, παρεµβαίνοντας στο σηµείο αυτό, ζήτησε να γίνει διαβούλευση µε το Τοπικό
Συµβούλιο της περιοχής όπου σχεδιάζεται η κατασκευή και λειτουργία του καταφυγίου
προκειµένου να έχουµε τη σύµφωνη γνώµη των κατοίκων.
Ο κ. ∆ήµαρχος τόνισε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέµα, αφού το οικόπεδο αυτό είναι αποµονωµένο και
δεν υπάρχουν κάτοικοι ή άλλες λειτουργίες σε κοντινή απόσταση.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Οµόφωνα αποφασίζουν
Να αναλάβει κατ’ αρχήν η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου την εκπόνηση µελέτης για την
κατασκευή του κτιρίου που θα στεγάσει το καταφύγιο αδέσποτων ζώων, καθώς και την εκτίµηση
του κόστους αυτής, προκειµένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες. Επίσης αναθέτουν στον
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Μαρούφωφ τη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας του
καταφυγίου.
Θέµα 3ο: Πρόταση ∆ήµου Παλιλούλα Σερβίας για δηµιουργία Κερκυραϊκού Κέντρου στην
πόλη τους
Ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τα µέλη για το ανωτέρω θέµα και ανέφερε ότι αντιπροσωπεία του
∆ήµου Παλιλούλα επισκέφθηκε το ∆ήµο µας και κατέθεσε πρόταση για δηµιουργία Κερκυραϊκού
Κέντρου στην πόλη τους. Συνεχίζοντας την ενηµέρωση, ανέφερε ότι η Παλιλούλα είναι ένας ∆ήµος
στα περίχωρα του Βελιγραδίου µε 200.000 κατοίκους µε τον οποίο είµαστε αδελφοποιηµένοι και
δεδοµένου του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι Σέρβοι για την Κέρκυρα πρότεινε να γίνει
επεξεργασία της πρότασης.
Τα µέλη έκριναν ενδιαφέρουσα την πρόταση του ∆ήµου Παλιλούλα και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
Οµόφωνα αποφασίζουν
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Αναθέτουν στον Αντιδήµαρχο κ. Παυλίδη τη συνεννόηση µε το ∆ήµο Παλιλούλα και την
περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης για τη δηµιουργία Κερκυραϊκού Κέντρου στην πόλη τους.
Θέµα 4ο: Ανακοινώσεις
Ο ∆ήµαρχος εισήγαγε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το
αίτηµα του Αντιδηµάρχου κ. Σκούπουρα για συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά µε τη
συνέχιση ή µη της Λειτουργίας των ∆οµών και Υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την
καταπολέµηση της βίας στο ∆ήµο Κέρκυρας.
Ο κ. Σκούπουρας λαµβάνοντας το λόγο ενηµέρωσε τα µέλη για τη λήψη επιστολής από την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης του ΥΠΕΣ∆Α µε την οποία ζητείται από
το ∆ήµο να απαντήσει γραπτώς έως την Παρασκευή 24 Απριλίου εάν προτίθεται να συνεχίσει τη
λειτουργία του Υποέργου «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας και των Παιδιών τους»
κατά τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020.
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι ο ∆ήµος έχει την πρόθεση να συνεχίσει τη λειτουργία της ως άνω
∆οµής, όµως λόγω της έλλειψης προσωπικού και των χρονοβόρων διαδικασιών για τις
συµβασιοποιήσεις του Υποέργου από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, προτείνεται για την καλύτερη και
αποδοτικότερη λειτουργία του να συνεχιστεί µέσω του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας &
Παιδείας του ∆ήµου Κέρκυρας για τη νέα περίοδο, δεδοµένου ότι ο Οργανισµός διαθέτει
µεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες υλοποίησης (π.χ. προµήθειες και συµβασιοποιήσεις) και
µεγάλη εµπειρία στην εφαρµογή προγραµµάτων στον τοµέα «Κοινωνικής Προστασίας».
Στο σηµείο αυτό ο κ. ∆ήµαρχος συµφώνησε µε την πρόταση του κ. Σκούπουρα και πρότεινε να
διερευνηθεί η δυνατότητα συνέχισης της ∆οµής από τον Οργανισµό.
Τα Μέλη µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζουν
Τη συνέχιση της λειτουργίας του Υποέργου «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας και των
Παιδιών τους» κατά τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 µέσω του Οργανισµού
Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του ∆ήµου Κέρκυρας.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Καρύδης

Κωνσταντίνος Νικολούζος
∆ήµαρχος Κέρκυρας

2. Λεωνίδας Παγκράτης
3. Γεώργιος Ραιδεστινός
4. Βασίλειος Καββαδίας
5. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6. Μηνάς ∆αµιανός Ράπτης

Γεώργιος Μαρούφωφ

7. Βασίλειος Άρης Μπαλής
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8. Σπυρίδων Καλούδης
9. Ανδρέας Σκούπουρας
10. Ανδρέας Γουλής
11. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα

Η Γραµµατέας της Ε.Ε.

12. Θεόδωρος Λουκανάρης
.

Όλγα Νικηφόρου
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