ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρακτικό 5ο-15/9/2016
Στην Κέρκυρα σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ.
49041/14-9-2016 κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου της –Δημάρχου Κέρκυρας
Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Επί συνόλου 16
μελών βρέθηκαν παρόντα τα 11 μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Κωνσταντίνος Νικολούζος, Πρόεδρος
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
Γεώργιος Ραιδεστινός
Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
Ανδρέας Γουλής
Βασίλειος Καββαδίας
Θεόδωρος Λουκανάρης
Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
Μαρία Μουζακίτη
Μηνάς Δαμιανός Ράπτης
Ανδρέας Σκούπουρας

Απουσίαζαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία Καρύδη, Γεώργιος Καρύδης, Βασίλειος – Άρης
Μπαλής, Νικόλαος Αναστασόπουλος και Σπυρίδων Καλούδης λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου,
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα: «Έγκριση υποβολής προτάσεων του Δήμου Κέρκυρας στις προσκλήσεις της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχιας & των διακρίσεων» και συμμετοχή του σε
εταιρικά κοινωνικά σχήματα» (εισηγητής: κ. Ανδρέας Σκούπουρας)
Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας εισηγήθηκε το θέμα ως
εξής:
«Σύμφωνα με τις προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», Άξονας
Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
καταπολέμηση της φτώχιας & των διακρίσεων, με κωδικούς πρόσκλησης:
ΙΟΝ16 (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ)
ΙΟΝ18 (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ)

ΙΟΝ19 (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ :ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ)
ΙΟΝ21 (ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ :ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΑΚ.ΗΑ)
οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η λήξη υποβολής
προτάσεων έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Αναφορικά με την πρώτη πρόσκληση ΙΟΝ16 Κέντρα Κοινότητας ο Δήμος Κέρκυρας έχει ήδη
προβεί σε σχετικές ενέργειες (Δημ. Συμβούλιο) για την υλοποίηση του με εγκατάσταση του
Κέντρου στο Μαράσλειο και με Παράρτημα Ρομά που θα εγκατασταθεί στην περιοχή Λιβάδι
Ρόπα.
Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων και το ενδεικτικό κόστος της δομής παρουσιάζεται στον
επόμενο πίνακα :

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας
Προσωπικό

Άτομα

Μήνες

Μισθός

Σύνολο

Κοινωνικός Λειτουργός 2

12

1.300,00 €

31.200,00 €

Ψυχολόγος

1

12

1.400,00 €

16.800,00 €

Διοικητικός ή άλλη
ειδικότητας

1

12

1.200,00 €

14.400,00 €

Σύνολο δαπανών προσωπικού (4) άτομα

62.400,00 €

Λειτουργικές δαπάνες 20%

12.480,00 €

Σύνολο δαπανών βασικές δομής

74.880,00 €

Διαμεσολαβητής για
ΡΟΜΑ

1

12

1.300,00 €

15.600,00 €

Παιδαγωγός
ειδικευμένος στη
διαπολιτισμική
εκπαίδευση

1

12

1.400,00 €

16.800,00 €

Σύνολο δαπανών προσωπικού ΡΟΜΑ

32.440,00 €

Λειτουργικές δαπάνες 20%

6.480,00 €

Σύνολο δαπανών κέντρου ΡΟΜΑ

38.880,00 €

Γενικό σύνολο δομής Κέντρου Κοινότητας (113.760,00 * 3 έτη = 341.280,00) 113.760,00 €

Συνολικά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα χρηματοδοτηθούν πέντε (5) δομές, με συνολικό
προϋπολογισμό 1.200.960,00€ για τρία έτη.
Αναφορικά με την πρόσκληση ΙΟΝ18 Συσσίτιο – Παντοπωλείο φαίνεται ότι θα έχουμε τη
δυνατότητα να δημιουργήσουμε 2 συσσίτια παντοπωλεία ένα για την πόλη της Κέρκυρας και
ένα για την περιφέρεια του νησιού. Σε αυτή τη πρόταση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
συνεργασίας ο ΚΟΙΣΠΕ και η ΜΚΟ EQUAL SOCIETY.
Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων και το ενδεικτικό κόστος της δομής παρουσιάζεται στον
επόμενο πίνακα :

Συσσίτιο και Παντοπωλείο από 150 ωφελούμενους και πάνω
Προσωπικό

Άτομα

Μήνες

Μισθός

Σύνολο

Διοικητικό προσωπικό 1

12

1.200,00 €

14.400,00 €

Κοινωνικός
1
λειτουργός ή άλλη
απαραίτητη ειδικότητα

12

1.300,00 €

15.600,00 €

Μάγειρας

1

12

1.300,00 €

15.600,00 €

Βοηθός Μάγειρα

1

12

1.200,00 €

14.400,00 €

Βοηθητικό
Προσωπικό ή
καθαριότητας

1

12

1.200,00 €

14.400,00 €

Σύνολο δαπανών προσωπικού (74.400,00 * 3 έτη = 223.200,00)

74.400,00 €

Επιπρόσθετα στο κόστος επιχορήγησης λειτουργίας της δομής συνυπολογίζεται και
προστίθεται ένα ποσοστό 30% που αφορά σε έμμεσες δαπάνες : προμήθεια αγαθών,
γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών π.χ
καθαριότητα , φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας κλπ.
Συνολικά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα χρηματοδοτηθούν πέντε (5) δομές με συνολικό
προυπολογισμό 1.507.500,00 για τρία έτη και με εκτιμώμενο αριθμό επωφελούμενων 4000
άτομα.
Αναφορικά με την πρόσκληση ΙΟΝ19 Κοινωνικό φαρμακείο
Σε αυτή την πρόταση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας ο ΚΟΙΣΠΕ και η ΜΚΟ EQUAL
SOCIETY.

Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων και το ενδεικτικό κόστος της δομής παρουσιάζεται στον
επόμενο πίνακα :

Φαρμακείο (ελάχιστοι ωφελούμενοι 100 άτομα)
Προσωπικό

Άτομα

ΜήνεςΚοινωνικό Μισθός

Σύνολο

Φαρμακοποιός

1

12

1.400,00 €

16.800,00 €

Κοινωνικός λειτουργός 1
(ΠΕ/ΤΕ κοινωνικής
εργασίας με άδεια
άσκησης επαγγέλματος)
ή βοηθός
φαρμακοποιού

12

1.300,00 €

15.600,00 €

Σύνολο δαπανών προσωπικού (32.400,00 * 3 έτη =97.200,00)

32.400,00 €

Επιπρόσθετα στο κόστος επιχορήγησης λειτουργίας της δομής συνυπολογίζεται και
προστίθεται ένα ποσοστό 30% που αφορά σε έμμεσες δαπάνες : προμήθεια αγαθών,
γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών π.χ
καθαριότητα , φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας κλπ.
Συνολικά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα χρηματοδοτηθούν τέσσερις (4) δομές με
συνολικό προϋπολογισμό 466.560,00 για τρία έτη και με εκτιμώμενο αριθμό επωφελούμενων
1.300 άτομα.
Αναφορικά με την πρόσκληση ΙΟΝ21 Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
Σε αυτή τη πρόταση έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας η ΜΚΟ EQUAL SOCIETY.
Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων και το ενδεικτικό κόστος της δομής παρουσιάζεται στον
επόμενο πίνακα :

Κέντρο Ημέρας (έως 200 άτομα)
Προσωπικό

Άτομα

Μήνες

Μισθός

Σύνολο

Κοινωνικός Λειτουργός

2

12

1.300,00 €

31.200,00 €

Νοσηλευτές

2

12

1.300,00 €

31.200,00 €

Γιατρός

1

12

1.400,00 €

16.800,00 €

Διοικητική Υποστήριξη

1

12

1.300,00 €

15.600,00 €

Εργασιακός Σύμβουλος 2

12

1.300,00 €

31.200,00 €

Βοηθητικό Προσωπικό ή 4
καθαριότητας

12

1.200,00 €

57.600,00 €

Σύνολο δαπανών προσωπικού (183.600,00 * 3 έτη = 550.800,00)

183.600,00 €

Επιπρόσθετα στο κόστος επιχορήγησης λειτουργίας της δομής συνυπολογίζεται και
προστίθεται ένα κατ'αποκοπή ποσοστό 30% επι του κόστους στελέχωσης και αφορά σε
έμμεσες δαπάνες : προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές
δαπάνες,

συμβάσεις

παροχής

υπηρεσιών

π.χ

καθαριότητα

,

φύλαξη,

δαπάνες

δημοσιότητας κλπ. Αλλά και ένα κατ'αποκοπή ποσοστό 10% που αφορά την κάλυψη των
δαπανών στέγασης (ενοίκιο και τυχόν πάγιες λειτουργικές δαπάνες).
Συνολικά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα χρηματοδοτηθεί μία (1) δομή – στην Κέρκυρα με συνολικό προυπολογισμό 780.000,00 για

τρία

έτη και με εκτιμώμενο αριθμό

επωφελούμενων 150 άτομα.
Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι για τις παραπάνω προσκλήσεις έχουν ενδιαφερθεί και
άλλες ΜΚΟ οι οποίες δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στην Κέρκυρα και δεν έχουν συνεργαστεί
στο παρελθόν με τον Δήμο Κέρκυρας.»
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Σκούπουρας ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν τη
συμμετοχή του Δήμου σε εταιρικά κοινωνικά σχήματα με τους φορείς που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την υλοποίηση των ανωτέρω δομών, καθώς και να επιλέξουν το φορέα ανά
κωδικό πρόσκλησης, με βάση την εμπειρία και τις υποδομές που διαθέτει, δεδομένου ότι ο
Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να λειτουργήσει αυτές τις δομές, πλην των
Κέντρων Κοινότητας.
Συνεχίζοντας ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε τα Μέλη για τη δημιουργία και λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας από το Δήμο Κέρκυρας, που θα αποτελείται από μία κεντρική δομή με
παράρτημα Ρομά στη Δ.Ε. Παρελίων για τις ανάγκες του οποίου ο Δήμος θα προσλάβει έξι
άτομα.
Απαντώντας σε ερωτήσεις των μελών ο Αντιδήμαρχος κ. Σκούπουρας ανέφερε ότι αυτή τη
στιγμή ο Δήμος συνεργάζεται με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό EQUAL SOCIETY –
Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών σε δύο από τις πέντε δομές, δηλαδή το κοινωνικό φαρμακείο και το
Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, τα οποία και έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει εκ νέου
λόγω εμπειρίας. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης
Ευθύνης Κέρκυρας – ΚΟΙΣΠΕ «Νέοι Ορίζοντες», ο οποίος ενδιαφέρεται για την πρόσκληση για
τα κοινωνικά παντοπωλεία – συσσίτια, έχει ειδικά αυτοκίνητα με πιστοποιημένους οδηγούς
οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε το βόρειο και το νότιο συγκρότημα, καθώς
και δικούς του χώρους πλήρως εξοπλισμένους. Για αυτή τη δομή ο Δήμος αναλαμβάνει την

προμήθεια των τροφίμων με διαγωνισμό και στη συνέχεια τα παραδίδει στο συνεργαζόμενο
φορέα. Το κόστος υπολογίζεται στα 80.000 έως 85.000€.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελιός ρώτησε εάν το κόστος είναι αυξημένο
σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σκούπουρας ανέφερε ότι το κόστος για τα δύο επιπλέον συσσίτια θα είναι
αυξημένο κατά 20.000 έως 25.000€.
Στο σημείο αυτό ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελιός τόνισε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το
οικονομικό ζήτημα για να δούμε εάν το επιπλέον αυτό κόστος μπορεί να καλυφθεί.
Λαμβάνοντας το λόγο η Αντιδήμαρχος κα Μάστορα ανέφερε σχετικά με το Κέντρο
Κοινότητας, ότι κατά την άποψή της
η λειτουργία τέτοιων δομών με το ισχύον
οργανόγραμμα του Δήμου και τους λίγους υπαλλήλους, δεν μπορεί να υποστηριχτεί.
Συνέχισε αναφέροντας το παράδειγμα της δομής του «Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων
γυναικών» του Δήμου Κέρκυρας που δύο χρόνια τώρα που είναι μέλος στην Ο.Δ.Ε.,
αντιμετώπισε απίστευτες δυσκολίες στη λειτουργία του και την εκ νέου ένταξή του λόγω μη
σωστών και έγκαιρων ενεργειών από τις υπηρεσίες που το λειτουργούν. Οι δομές αυτές
χρειάζονται Ομάδα Διοίκησης Έργου που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου και έχουν
απίστευτη γραφειοκρατία. Όσον αφορά τα άτομα που προσλαμβάνονται στις δομές
απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτές και δεν υπάρχει ευελιξία στον τρόπο εργασίας τους.
Συνεπώς οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου επιβαρύνονται το φόρτο εργασίας και την
εποπτεία ενός επιπλέον φορέα. Καταλήγοντας, τόνισε ότι με αυτές τις παρατηρήσεις
συμφωνεί στην ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.
Ο Αντιδήμαχος κ. Ραιδεστινός λαμβάνοντας το λόγο εξέφρασε την άποψη ότι θεωρεί καλή
τη συνεργασία με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας – ΚΟΙΣΠΕ
«Νέοι Ορίζοντες» και πρέπει να προχωρήσει, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για τη συνεργασία
του Δήμου γενικότερα με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.
Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος τόνισε ότι η δημιουργία και λειτουργία αυτών των δομών είναι
πολύ σημαντική, δεδομένης της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν πλέον πολλοί
συμπολίτες μας. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να σταθεί αρωγός με κάθε τρόπο στις κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να λειτουργήσουν αυτές οι δομές.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης, με τις επιφυλάξεις των Αντιδημάρχων κ.κ.
Αθανασίας Μάστορα και Γεωργίου Ηλία Παντελιού,
Αποφασίζουν ομόφωνα
Για την υποβολή πρότασης από το Δήμο Κέρκυρας στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ16
(ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας
προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
καταπολέμηση της φτώχιας & των διακρίσεων», που αφορά στη δημιουργία και λειτουργία
μίας κεντρικής δομής με παράρτημα Ρομά στη Δ.Ε. Παρελίων, σύμφωνα με την τελική
διαμόρφωση της πρότασης ως προς τα λοιπά στοιχεία.

Για την πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ18 (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας
προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
καταπολέμηση της φτώχιας & των διακρίσεων», που αφορά στη δημιουργία μίας κεντρικής
δομής με παράρτημα στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου, τη συμμετοχή του Δήμου σε
εταιρικό σχήμα με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας – ΚΟΙΣΠΕ
«Νέοι Ορίζοντες», σύμφωνα με την τελική διαμόρφωση της πρότασης ως προς τα λοιπά
στοιχεία.
Για την πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ19 (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ :ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας προτεραιότητας 5
«Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχιας &
των διακρίσεων», που αφορά στη δημιουργία μίας κεντρικής δομής, τη συμμετοχή του
Δήμου σε εταιρικό σχήμα με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό EQUAL SOCIETY – Κοινωνία
Ίσων Ευκαιριών, σύμφωνα με την τελική διαμόρφωση της πρότασης ως προς τα λοιπά
στοιχεία.
Για την πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ21 (ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ :ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΑΚ.ΗΑ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας προτεραιότητας 5
«Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχιας &
των διακρίσεων», που αφορά στη δημιουργία μίας κεντρικής δομής, τη συμμετοχή του
Δήμου σε εταιρικό σχήμα με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό EQUAL SOCIETY – Κοινωνία
Ίσων Ευκαιριών, σύμφωνα με την τελική διαμόρφωση της πρότασης ως προς τα λοιπά
στοιχεία.

Ανακοινώσεις
Στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος κα Μάστορα ζήτησε το λόγο προκειμένου να αναφέρει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει σχετικά με τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και
συγκεκριμένα ανέφερε ότι χάθηκε ποσό 80.000€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
που αφορούσε το έργο επισκευής του οδικού δικτύου στο Μαθράκι, λόγω μη έγκαιρης
εκπόνησης της μελέτης. Η προθεσμία, συνέχισε, λήγει στις 30/12/2016 και εφόσον δεν έχει
γίνει η δημοπράτηση θα χαθεί το έργο.
Ο Δήμαρχος απαντώντας στην κα Μάστορα τόνισε ότι θα εξετάσει το θέμα και εάν όντως
χαθεί το έργο με υπαιτιότητα υπηρεσιακών παραγόντων, θα αποδοθούν ευθύνες.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Καββαδίας ενημέρωσε τα Μέλη για την
καταστροφή αρχείων και μηχανημάτων μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις κατά τις οποίες
πλημμύρισε το υπόγειο του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και
συγκεκριμένα το Τμήμα Πληροφορικής. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι πρέπει να βρεθεί νέος
χώρος για τη στέγαση του συγκεκριμένου τμήματος δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αρνούνται
να συνεχίσουν για λόγους υγείας να εργάζονται στον ίδιο χώρο.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης πρότειναν τη στέγαση της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής στο Μαράσλειο και τη συνεργασία
τους με το Γενικό Γραμματέα προκειμένου να αποφασιστεί ποιες υπηρεσίες θα παραμείνουν
στο Μαράσλειο και ποιες θα απαιτηθεί να μετακινηθούν αφού βρεθούν άλλοι χώροι
στέγασής τους.

Συνεχίζοντας ο κ. Καββαδίας υπενθύμισε στα Μέλη ότι σύμφωνα με την υπ.αρ. 4-1/2-8-2016
απόφαση της Ε.Ε. έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για να υποβληθούν από τις
υπηρεσίες τα στοιχεία (Σχέδια Δράσης) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, η 30η
Σεπτεμβρίου και παρακάλεσε για την τήρηση της προθεσμίας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας

1. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
2. Γεώργιος Ραιδεστινός
3. Σπυρίδων Ευγένιος Ασπιώτης
4. Ανδρέας Γουλής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5. Βασίλειος Καββαδίας
6. Θεόδωρος Λουκανάρης

Γεώργιος Μαρούφωφ

7. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
8. Μαρία Μουζακίτη
9. Μηνάς Δαμιανός Ράπτης
10. Ανδρέας Σκούπουρας

Η Γραμματέας της Ε.Ε.
Όλγα Νικηφόρου

