ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 2ο-4/2/2015

Στην Κέρκυρα σήµερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Μαράσλειο, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 6126/2-2-2015 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 11 µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Κωνσταντίνος Νικολούζος, ∆ήµαρχος (Πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Παυλίδης
Γεώργιος Καρύδης
Νικόλαος Αναστασόπουλος
Βασίλειος Καββαδίας
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
Βασίλειος Άρης Μπαλής
Σπυρίδων Καλούδης
Ανδρέας Γουλής
Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα
Θεόδωρος Λουκανάρης

Απουσίαζαν, λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων, οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Γεώργιος Ραιδεστινός,
Νικόλαος Γκούσης, Λεωνίδας Παγκράτης, Μηνάς ∆αµιανός Ράπτης και Ανδρέας Σκούπουρας.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ, ο
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελος
Πίτσας και η Τµηµατάρχης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης κα Παρασκευή Βλάχου.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου ∆ηµάρχου, Γραµµατέας
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέµα 1ο:
Κατάρτιση πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος ∆ήµου Κέρκυρας
περιόδου 2015 - 2019
Ο ∆ήµαρχος ζήτησε από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και
Πληροφορικής κ. Ευάγγελο Πίτσα και την Τµηµατάρχη Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης κα
Παρασκευή Βλάχου να εισηγηθούν το ανωτέρω θέµα.
Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Πίτσας και η κα Βλάχου εισηγήθηκαν το θέµα ως ακολούθως:
«Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’βαθµού της χώρας µας , τη δεκαετία του ενενήντα
κλήθηκαν να εφαρµόσουν τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού µέσω της οποίας ένας
δήµος καλείται να ενσωµατώσει
το µακροπρόθεσµο όραµα µε τα βραχυπρόθεσµα σχέδια
δράσης. Στον ανωτέρω
σχεδιασµό, το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνιστά ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Αφορά

1

στις υποδοµές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης
και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., µεριµνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου
και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Για την κατάρτισή του λαµβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
σχεδιασµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάµενος χωροταξικός και πολεοδοµικός
σχεδιασµός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσµοθετηµένα χρηµατοδοτικά
µέσα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις των Νοµικών Προσώπων των
∆ήµων, εφόσον οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησής τους έχουν εγκριθεί από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. Αποτελεί δε προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του ∆ήµου και οδηγεί στην
ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση
του τµήµατος εκείνου στο οποίο εµπλέκονται.
To Θεσµικό πλαίσιο έχει ως εξής:
Το Υπουργείο Εσωτερικών εισήγαγε διαχρονικά τις κάτωθι θεσµικές ρυθµίσεις:
1. Την υπ.αρ.41179 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2970/Β/04.11.2014) µε θέµα
«Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019»
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως αναδιατυπώθηκε µε την παράγραφο 10 κα’ του άρθρου 18 του Ν.3870/2010
(ΦΕΚ Α’138/9.8.2010) και τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ
Α’ 167/23.7.2013).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 205 και της παρ.5 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’
114/8.6.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Το Π.∆ 185/2007 (ΦΕΚ Α’ 221/12.9.2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α α΄βαθµού» όπως
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 89/2011 (ΦΕΚ Α’ 213/29.9.2011).
Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των ∆ήµων
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραµµατισµού, δράσεων
τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό:1
• Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου.
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•

Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και µέρος
του προγραµµατικού του κύκλου

•

Είναι εύχρηστο, σύντοµο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία
που παρέχει ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του

•

∆ίνει έµφαση στη διάγνωση, σε σχέση µε την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού
περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

•

∆ίνει έµφαση στον τεκµηριωµένο προσδιορισµό των ολιγάριθµων κρίσιµων ζητηµάτων, στα
οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο ∆ήµος, λαµβάνοντας υπόψη τα
τοπικά προβλήµατα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις
δυνατότητες του ως οργανισµού

•

Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασµού είναι προκαθορισµένοι και σε συµφωνία µε την
οργάνωση των αρµοδιοτήτων σε θεµατικές ενότητες.

ΕΕΤΑΑ Α.Ε «Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ο.Τ.Α α΄ βαθµού
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•

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα το
υπόβαθρο, σχεδόν αυτοµατοποιηµένα, για την εκπόνηση επιµέρους σχεδίων δράσης

•

∆ιερευνά πλήθος πηγών χρηµατοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασµό και
υλοποίηση µε αναπτυξιακό χαρακτήρα

•

Συνδέεται µε το Ετήσιο
Προϋπολογισµό του ∆ήµου

•

Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης

Πρόγραµµα

∆ράσης,

το

Τεχνικό

Πρόγραµµα

και

τον

∆ιαδικασία κατάρτισης Επιχειρησιακού προγράµµατος
Το τελικό κείµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου περιλαµβάνει τουλάχιστον τις
ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
Εισαγωγικό Κεφάλαιο
Το εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιλαµβάνει κυρίως την παρουσίαση της διαδικασίας και των
εµπλεκόµενων στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (π.χ. υπηρεσίες του ∆ήµου,
όργανα που συστήθηκαν). Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει:
- Παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο οργανώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
- Παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο συµµετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νοµικά πρόσωπα
του ∆ήµου και τα υπόλοιπα όργανα (ενδεικτικά: Εκτελεστική Επιτροπή, Συµβούλια
∆ηµοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων, κλπ.) στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
- Παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης
Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασµός
Κεφάλαιο 1.1: Συνοπτική Περιγραφή – Αξιολόγηση της Υφιστάµενης Κατάστασης
1.1.1. Η γενική εικόνα της περιοχής του ∆ήµου και του ∆ήµου ως Οργανισµού.
1.1.2. Η περιοχή του ∆ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό τοµέα «Περιβάλλον
και ποιότητα ζωής».
1.1.3. Η περιοχή του ∆ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό τοµέα «Κοινωνική
Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός».
1.1.4. Η περιοχή του ∆ήµου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεµατικό τοµέα «Τοπική
οικονοµία και απασχόληση».
1.1.5. Το οργανόγραµµα, το εσωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου και οι οριζόντιες υπηρεσίες.
Κεφάλαιο 1.2: Καθορισµός της Στρατηγικής του ∆ήµου
1.2.1. Το όραµα και οι αρχές του ∆ήµου
1.2.2. Η στρατηγική του ∆ήµου
1.2.3. Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου
Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασµός, Οικονοµικός Προγραµµατισµός και ∆είκτες
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Κεφάλαιο 2.1: Επιχειρησιακός Σχεδιασµός-Σχέδια ∆ράσης (Στόχοι και δράσεις)
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής Προγραµµατισµός των ∆ράσεων
2.2.1. Πενταετής προγραµµατισµός και κωδικοποίηση των δράσεων
2.2.2. Εκτίµηση των εσόδων και των πηγών χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των
δράσεων
2.2.3. Κατανοµή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων
Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός και Χρηµατοδοτικοί Πίνακες του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Κεφάλαιο 2.4. ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
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Η αλληλουχία των βηµάτων για το σχεδιασµό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου έχει ως εξής:
Βήµα 1ο : Προετοιµασία και οργάνωση
Βήµα 2ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης
Βήµα 3ο : Καθορισµός του οράµατος και της στρατηγικής του ∆ήµου
Βήµα 4ο : Συνεργασία µε όµορους ∆ήµους
Βήµα 5ο : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης
Βήµα 6ο : Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου
Βήµα 7ο : Πενταετής Προγραµµατισµός του δράσεων
Οικονοµικός Προγραµµατισµός του ΕΠ
Βήµα 8ο : Προσδιορισµός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης
Βήµα 9ο : Έγκριση του προγράµµατος & τελικές ενέργειες
Η κατάρτιση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου πραγµατοποιείται
µέσα στο πρώτο εξάµηνο της δηµοτικής περιόδου από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή δίνει τις αρχικές κατευθύνσεις για τα θέµατα τοπικής και εσωτερικής
ανάπτυξης που θα διερευνηθούν. Η ενέργεια αυτή αποτελεί µια πρώτη ιεράρχηση για τα ζητήµατα
που θα αντιµετωπίσει κατά προτεραιότητα ο ∆ήµος κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Σηµειώνεται, ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός δεν περιλαµβάνει καθολική ανάλυση όλων των
θεµάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Εστιάζει και επικεντρώνεται στην επίτευξη ορισµένων
προτεραιοτήτων που επιλέγουν τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου .
Εποµένως, σκοπός της ανάλυσης δεν είναι η εξαντλητική συγκέντρωση πληροφοριών για την
υφιστάµενη κατάσταση, αλλά ο τεκµηριωµένος προσδιορισµός των κρίσιµων ζητηµάτων, στα
οποία πρέπει να επικεντρώσει, κατά προτεραιότητα, τις προσπάθειές του ο ∆ήµος, λαµβάνοντας
υπόψη τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Για το σκοπό αυτό το τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης συνεργάζεται µε υπαλλήλους των
υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, που δύναται να συµβάλλουν, µέσω της
αρµοδιότητάς τους, στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Η Εκτελεστική
Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της υπηρεσίας.
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Προγραµµατισµός του έργου
∆ιάρκεια

Έναρξη

Λήξη

19/01/2015

31/01/2015

Συνοπτική
περιγραφή
και
αξιολόγηση της υφιστάµενης
κατάστασης

01/02/2015

28/02/2015

Καθορισµός του οράµατος και
της Στρατηγικής

01/03/2015

10/03/2015

Συνεργασία µε όµορους ∆ήµους

11/03/2015

20/03/2015

Έγκριση
του
Σχεδίου
και
διαβούλευσης

11/03/2015

31/03/2015

01/04/2015

15/05/2015

των

01/04/2015

30/04/2015

Οικον.
προγρ/σµός
του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος

01/05/2015

10/05/2015

Προσδιορισµός δεικτών
παρακολούθησης και
αξιολόγησης

10/05/2015

15/05/2015

Στάδια και Βήµατα
Προετοιµασία και οργάνωση
Στρατηγικός σχεδιασµός

∆ιαδικασίες διαβούλευσης

Στρατηγικού
διαδικασίες

Επιχειρησιακός Σχεδιασµός
Κατάρτιση
Σχεδίου
Πενταετής
δράσεων

Επιχειρησιακού
προγρ/σµός

Αφού ολοκληρώθηκε η εισήγηση, ο κ. ∆ήµαρχος ζήτησε από τα Μέλη να εγκρίνουν την έναρξη
των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015 – 2019 και το
χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµού του έργου όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Οµόφωνα αποφασίζουν
Την έναρξη των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015 –2019 του
∆ήµου Κέρκυρας και εγκρίνουν το χρονοδιάγραµµα όπως υποβλήθηκε από την Υπηρεσία και
καταγράφεται στον πίνακα «προγραµµατισµός του έργου».
Θέµα 2ο: Σύνταξη προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ∆ήµου Κέρκυρας έτους
2015
Ο κ. ∆ήµαρχος ζήτησε από τον κ. Πίτσα και την κα Βλάχου να εισηγηθούν το ανωτέρω θέµα.

Λαµβάνοντας το λόγο αναφέρουν:

«Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου εξειδικεύει τους αναπτυξιακούς στόχους του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπου οι οργανικές µονάδες καλούνται να αναλάβουν την
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υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών ενώ παράλληλα προσδιορίζονται και µετρήσιµοι στόχοι
επίτευξης. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του πρώτου έτους της δηµοτικής περιόδου
οριστικοποιείται

µε

την

ολοκλήρωση

της

κατάρτισης

του

πενταετούς

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε την υποστήριξη της αρµόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε
∆ήµου, διεύθυνσης επί θεµάτων Προγραµµατισµού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των
υπηρεσιών του δήµου και συντάσσει προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης το οποίο
υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 Ν.3852/2010) η οποία µε η σειρά της το
υποβάλλει για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Θεσµικό πλαίσιο
Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’),
θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών και Ετήσιων
Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α πρώτου βαθµού.
Με το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα

Καλλικράτης»

επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ α’
βαθµού.
Με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 63, η Εκτελεστική
Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου και
εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του ετήσιου προς την Οικονοµική
Επιτροπή.
Ν.4172/2013(ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013)
Με την υπ. αρ. 41179 (ΦΕΚ 2970/Β/4-11-2014) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
καθορίστηκε το περιεχόµενο, η δοµή και ο τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών και
ετήσιων προγραµµάτων των Ο.Τ.Α.
Περιεχόµενο Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης
Σύµφωνα µε τον «Οδηγό για την κατάρτιση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης» που συνέταξε η
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) το κείµενο

θα

αναπτύσσεται στις εξής ενότητες :
Α. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης
Β. Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά ∆ιεύθυνση
Γ. Παραρτήµατα – Πίνακες
Πιο αναλυτικά:
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Α. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης
Αποτελεί το γενικό µέρος του εγγράφου στο οποίο ενδεικτικά αναφέρονται:
•

Θεσµικό πλαίσιο

•

Οι τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του ∆ήµου

•

Συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικών δράσεων του προγράµµατος σε αντιστοιχία µε τους
γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (άξονες και µέτρα) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.

Β. Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά ∆ιεύθυνση
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων και επενδύσεων των
∆ιευθύνσεων και των αυτοτελών µονάδων του ∆ήµου. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αφορούν
τα εξής:
•

Ποσοτικούς στόχους παραγόµενου έργου των λειτουργιών των ∆/νσεων

•

Καταγραφή των δραστηριοτήτων των ∆ιευθύνσεων οι οποίες δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς
και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη
και πέρας και εποµένως χρειάζεται ο χρονοπρογραµµατισµός τους.

•

Οικονοµικός προϋπολογισµός σε δευτεροβάθµια ανάλυση

•

Συνοπτική τεκµηρίωση του ετήσιου προγράµµατος δράσης των ∆/νσεων

Γ. Παραρτήµατα – Πίνακες
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες
•

Το τεχνικό πρόγραµµα έργων και µελετών

•

Πρόγραµµα προµηθειών

•

Πρόγραµµα επενδύσεων και ενεργειών ανά άξονα και µέτρο του Ε.Π.

•

Έργα προς ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Εθνικά ή Κοινοτικά προγράµµατα (τα έργα αυτά
θα συµπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και στον προϋπολογισµό, δια
τροποποιήσεως, εφ’ όσον ενταχθούν στα χρηµατοδοτηµένα προγράµµατα).

Η ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής οργανώνει τη συγκέντρωση όλων των
δεδοµένων και µορφοποιεί το κείµενο του προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ∆ήµου
Κέρκυρας έτους 2015.
Κλείνοντας την εισήγηση ζήτησαν από τα Μέλη να εγκρίνουν την έναρξη των διαδικασιών
κατάρτισης του προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ∆ήµου Κέρκυρας για το έτος 2015.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Οµόφωνα αποφασίζουν
Εγκρίνουν την έναρξη των διαδικασιών κατάρτισης του προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης ∆ήµου Κέρκυρας για το έτος 2015

Θέµα 3ο: Έκθεση παρακολούθησης α’ εξαµήνου Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2014
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Ο κ. Πίτσας παρουσίασε στα Μέλη την Έκθεση παρακολούθησης α’ εξαµήνου του Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης 2014 και ζήτησε την έγκρισή της.
Τα Μέλη αφού ενηµερώθηκαν σχετικά,
Οµόφωνα αποφασίζουν
Εγκρίνουν την Έκθεση παρακολούθησης α’ εξαµήνου του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2014
και τη διαβιβάζουν για την τελική της έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κωνσταντίνος Παυλίδης

Κωνσταντίνος Νικολούζος
∆ήµαρχος Κέρκυρας

2. Γεώργιος Καρύδης
3. Νικόλαος Αναστασόπουλος
4. Βασίλειος Καββαδίας
5. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μαρούφωφ

6. Βασίλειος Άρης Μπαλής
7. Σπυρίδων Καλούδης
8. Ανδρέας Γουλής
9. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα

Η Γραµµατέας της Ε.Ε.

10. Θεόδωρος Λουκανάρης
.

Όλγα Νικηφόρου
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