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Πρακτικό 2ο-11/4/2016
Στην Κέρκυρα σήμερα 11 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ.
πρωτ. 18390/7-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου της –Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου
Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία,
αφού επί συνόλου 16 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 13 μέλη, ήτοι:
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13.

Κωνσταντίνος Νικολούζος
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
Σοφία Καρύδη
Γεώργιος Καρύδης
Βασίλειος Άρης Μπαλής
Γεώργιος Ραιδεστινός
Νικόλαος Αναστασόπουλος
Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
Βασίλειος Καββαδίας
Σπυρίδων Καλούδης
Μαρία Μουζακίτη
Ανδρέας Σκούπουρας
Ανδρέας Γουλής

Απουσίαζαν οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα, Θεόδωρος Λουκανάρης
και Μηνάς Δαμιανός Ράπτης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ. ο
Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελος Πίτσας και η
Προϊσταμένη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κα Παρασκευή Βλάχου.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου,
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 1ο: «Σύνοψη συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης».
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ζήτησε από τον Διευθυντή Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελο Πίτσα να εισηγηθεί το ως άνω θέμα.
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Πίτσας ανέφερε τα εξής:
«Ο Δήμος Κέρκυρας ανταποκρινόμενος στο αίτημα για εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και

λειτουργίας της α’ βάθμιας αυτοδιοίκησης και έχοντας ως στόχο την εφαρμογή της διαδικασίας
του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων

του, προχώρησε στην εκπόνηση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος δημοτικής
περιόδου 2014-2019.
Το τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ως αρμόδια υπηρεσία κατά τις οργανικές διατάξεις ,
έχοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο και σε συνεργασία με τα όργανα της Διοίκησης, τις Υπηρεσίες
του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία και συνέταξε
σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος), το οποίο υπέβαλλε
στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε(υπ.αρ.10-1/14.12.2015) ομόφωνα την κατάρτιση της α’φάσης
«Στρατηγικός Σχεδιασμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας περιόδου 20142019 και το εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ.αρ.24-701/21.12.2015 αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση
της α’ φάσης «Στρατηγικός Σχεδιασμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας
δημοτικής περιόδου 2014-2019.
Με την υπ.αρ.1791/14.01.2016 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το
κείμενο του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Κέρκυρας δημοτικής περιόδου 2014-2019» για
χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων και συγκεκριμένα από 15/01/2016 έως 05/02/2016.
Παράλληλα καθορίστηκαν οι διαδικασίες διαβούλευσης με γνώμονα τη συμβολή τους στη
διάχυση του προγράμματος, στην ενεργή συμμετοχή των δημοτών και εν γένει στη διαφάνεια
διαχείρισης των πόρων. Ειδικότερα δρομολογήθηκαν οι κάτωθι διαδικασίες διαβούλευσης :
1. Παρουσίαση στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης (N.3852/2010)
2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου www.corfu.gov.gr
3. Έκδοση και αποστολή δελτίου τύπου
4. Οργάνωση ημερίδας στην έδρα του φορέα
5. Διάδοση
και
προώθηση
της
ενημέρωσης
στα
τοπικά
ΜΜΕ
(ημερήσιος-εβδομαδιαίος τύπος και ραδιοτηλεοπτικά κανάλια)
Από τις ανωτέρω δράσεις δεν πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση στη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης γιατί η εν λόγω επιτροπή δεν έχει συσταθεί ακόμα στο φορέα μας. Επίσης παρότι
οργανώθηκε η διεξαγωγή ημερίδας (πρόσκληση, αφίσα, πρόγραμμα ημερίδας, παρουσιάσεις
εισηγητών) υπήρξε αναβολή γιατί τη συγκεκριμένη ημέρα (28/01/2016) πραγματοποιήθηκε
πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ με δράσεις κατάληψης των δημαρχείων
και των λοιπών υπηρεσιών.
Σε αντικατάσταση αυτής της δράσης προκρίθηκε η διακίνηση ερωτηματολογίου με διευρυμένο
πίνακα αποδεκτών (επαγγελματικοί, επιστημονικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί φορείς-συνολικά 48
φορείς-). Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις δίνοντας τη
δυνατότητα εκκίνησης ενός άμεσου και εποικοδομητικού διαλόγου. Στην ενέργεια αυτή υπήρξε
ανταπόκριση από τρεις (3) φορείς.
Επίσης το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα επιχειρησιακά προγράμματα
των ΟΤΑ http://epota.ypes.gr/?page_id=526)
Συνοψίζοντας καταγράφουμε ότι δεν υποβλήθηκαν περαιτέρω προτάσεις, παρατηρήσεις,
επισημάνσεις -εγγράφως ή ηλεκτρονικά- που θα βοηθούσαν στη βελτίωση του Στρατηγικού
Σχεδιασμού και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαβούλευσης χωρίς να προκύπτει αναθεώρηση
σημείων της α’ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός).
Με δεδομένα τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισαχθεί ως θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή η μη
αναγκαιότητα αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου και η συνέχιση της διαδικασίας κατάρτισης

της β’φάσης , του επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού του δήμου για τη δημοτική
περίοδο 2014-2019..»
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Εγκρίνουν τη μη αναγκαιότητα αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου και τη συνέχιση της
διαδικασίας κατάρτισης της β’φάσης, του επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού
του δήμου για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.»
Τέλος, τονίστηκε η αναγκαιότητα επιτάχυνσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας του
επιχειρησιακού σχεδιασμού προκειμένου να αποτελέσει τον οδικό χάρτη λειτουργίας του
φορέα μας τα επόμενα έτη.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντινος Νικολούζος
1. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
2. Σοφία Καρύδη
3. Γεώργιος Καρύδης
4. Βασίλειος Άρης Μπαλής
5. Γεώργιος Ραιδεστινός
6. Νικόλαος Αναστασόπουλος
7. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
8. Βασίλειος Καββαδίας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

9 . Σπυρίδων Καλούδης

Γεώργιος Μαρούφωφ

10. Μαρία Μουζακίτη
11. Ανδρέας Σκούπουρας
12. Ανδρέας Γουλής

Η Γραμματέας της Ε.Ε.
Όλγα Νικηφόρου

