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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 4ο-9/7/2015

Στην Κέρκυρα σήµερα 9 Ιουλίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο
Μαράσλειο, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 40913/6-7-2015 πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Κέρκυρας.
∆ιαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, αφού επί συνόλου 15 µελών βρέθηκαν παρόντα και τα 15 µέλη,
ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

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: Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Εισάγοντας το θέµα ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ζήτησε από τον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. Μαρούφωφ και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και
Πληροφορικής κ. Ευάγγελο Πίτσα να ενηµερώσουν τα Μέλη.
Ο Γενικός Γραµµατέας κ. Μαρούφωφ ενηµέρωσε τα Μέλη για τον ισχύοντα Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας και τόνισε την ανάγκη τροποποίησης του και από 1/1/2016 να
εφαρµοστεί ο νέος Ο.Ε.Υ. ώστε η λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου να γίνει ορθότερη και
αποτελεσµατικότερη.
Στη συνέχεια ο κ. Πίτσας λαµβάνοντας το λόγο ανέφερε τα παρακάτω:
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Για την τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ∆ήµων έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3854/2007.

Η αρµοδιότητα της εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, της τροποποίησης του ΟΕΥ ανήκει
κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Τα κύρια ζητήµατα τόσο στη σύνταξη, όσο και στην τροποποίηση του ΟΕΥ ενός δήµου είναι :
α) η οργάνωση των υπηρεσιών (αρµοδιότητες και όσες τελικώς µεταφέρθηκαν)
β) η αποκέντρωση ορισµένων δηµοτικών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη και
γ) η οργάνωση της παροχής διοικητικής υποστήριξης σε µικρότερους δήµους.

Στο νόµο του προγράµµατος Καλλικράτη (Ν. 3852/2010, Άρθρο 97) ορίζεται ότι οι ΟΕΥ των
∆ήµων θα πρέπει να περιλαµβάνουν οπωσδήποτε υπηρεσιακές µονάδες µε τα ακόλουθα
αντικείµενα:
α) Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
β) Οικονοµική υπηρεσία
γ) Τεχνική υπηρεσία
δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ε) ∆ιαφάνειας στ) Νοµικής υποστήριξης
ζ) ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας
ι) Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νέας Γενιάς και
ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρµοδιότητες.

Επίσης, ανάλογα µε το αντικείµενο και τους σκοπούς τους, οι κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου
οµαδοποιούνται ως εξής :
Επιτελικές Υπηρεσίες, µε αρµοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα πολιτικά
όργανα και στις δηµοτικές υπηρεσίες, δηλ. επεξεργασµένων στοιχείων και προτάσεων για τη λήψη
τεκµηριωµένων αποφάσεων.
Υπηρεσίες Υποστήριξης, µε αρµοδιότητες την παροχή διοικητικής, οικονοµικής και τεχνικής
υποστήριξης σε όλες τις δηµοτικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, µε αρµοδιότητες των νέων ∆ήµων που
αφορούν την προστασία του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος και την προώθηση της
αστικής ανάπτυξης.
Υπηρεσίες Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
αρµοδιότητες των νέων ∆ήµων που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στη

προστασία της

2

δηµόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στους τοµείς της παιδείας, του πολιτισµού και του
αθλητισµού.
Υπηρεσίες Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε αρµοδιότητες των νέων ∆ήµων που
αφορούν στον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στη µεταποίηση και
στον τριτογενή τοµέα (εµπόριο, τουρισµός) καθώς και την προαγωγή της απασχόλησης.
Μετά από περίπου 3,5 έτη από την ισχύ του ΟΕΥ του ∆ήµου Κέρκυρας (ΦΕΚ Β’ 280/13-2-2012)
διαπιστώθηκαν ορισµένα ζητήµατα που χρήζουν επανεξέτασης και αναφέρονται:
στην επιλογή των λειτουργιών / αντικειµένων που εκτελούνται από τις δηµοτικές υπηρεσίες στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΤΑ, και όσες τελικώς µεταφέρθηκαν.
στο σχεδιασµό της οργανωτικής δοµής των υπηρεσιών (κάθετη και οριζόντια διαίρεση της
εργασίας, µηχανισµοί συντονισµού, χωρική αποκέντρωση υπηρεσιών), σύµφωνα µε τις ανάγκες
και τις διαπιστώσεις των πρώτων 3,5 ετών εφαρµογής.
στον προγραµµατισµό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό, λαµβάνοντας υπόψη και τη
συρρίκνωση που υπέστη το προσωπικό του ∆ήµου Κέρκυρας.
στον καθορισµό των κλάδων προϊσταµένων για κάθε οργανική µονάδα, σύµφωνα µε το
αντικείµενο των οργανικών µονάδων και το υπηρετούν προσωπικό του ∆ήµου.

Με βάση τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη :
1.

ότι ο ∆ήµος Κέρκυρας είναι επίσης νησιωτικός ∆ήµος µε αυξηµένες αρµοδιότητες από το
άρθρο 204 του Ν. 3852/2010, πέραν των αρµοδιοτήτων του άρθρου 94 του Ν. 382/2010 και
του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) (αρµοδιότητες του άρθρου 75 παρ. Ι: Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισµών,
Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας-Πολιτισµού-Αθλητισµού,
Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης-Κτηνοτροφίας-Αλειίας), και οι (41) κρατικού
χαρακτήρα αρµοδιότητες του άρθρου 75 παρ. ΙΙ

2.

τις υποχρεωτικές υπηρεσίες από το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010, πεδία α έως ε, ζ. Επίσης
υποχρεωτική είναι και η κατά το άρθρο 98 του Ν. 3852/2010 πρόβλεψη του Γρ. ∆ιοικητικής
βοήθειας, ενώ και η κατά το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010 πρόβλεψη της Νοµικής
Υποστήριξης (πεδίο στ).

3.

τις αρµοδιότητες (άρθρο 94-95, Ν. 3852/2010) οι οποίες δεν µετεφέρθησαν τελικώς στους
ΟΤΑ α΄ βαθµού κατά το έτος 2012 (έναρξη άσκησης 1/1/2013. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 – 2016, ως ισχύει,
καθορίζεται αναλόγως µε σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού
Οικονοµικών σε ζητήµατα αρµοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ' ύλην αρµόδιου
Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδος (ΚΕ∆Ε).
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4.

τις απαντήσεις των υπηρεσιών σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 2778/16-1-2015 έγγραφο
∆ηµάρχου Κέρκυρας.

θα πρέπει να προκύψει επανεξέταση µε στόχο την τροποποίηση του υφιστάµενου Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί
κατά τα έτη που ακολούθησαν την έγκριση του ισχύοντος ΟΕΥ.»
Η εκτελεστική επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις αφενός του Γενικού Γραµµατέα του
∆ήµου Κέρκυρας, αφετέρου του ∆/ντη Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
Οµόφωνα αποφασίζει
∆ιαπιστώνει την ανάγκη τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Κέρκυρας και δίνει τις παρακάτω κατευθύνσεις προκειµένου να λάβει τις σχετικές προτάσεις των
υπηρεσιών.
Βασικές Κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Κέρκυρας:
α) την ανάγκη δηµιουργίας οργανικής µονάδας (επιπέδου διεύθυνσης) «Επιχειρησιακού Έργου»
προκειµένου από τις αρµοδιότητές της να προκύπτει η δυνατότητα τοποθέτησης του προσωπικού
(οδηγοί και χειριστές), αλλά και συγκέντρωσης των οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου. Η εν
λόγω οργανική µονάδα (διεύθυνση) θα προσδώσει
στο ∆ήµο τη δυνατότητα καλύτερης
διαχείρισης πόρων (προσωπικό, µηχανήµατα, πιστώσεις), µε έµφαση την παρέµβαση σε ζητήµατα
καθηµερινότητας µε ταχύτερο, αποτελεσµατικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.
β) την ανάγκη δηµιουργίας οργανικής µονάδας (επιπέδου διεύθυνσης) «Τοπικής Οικονοµικής
Ανάπτυξης» προκειµένου να προκύπτει η δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των αρµοδιοτήτων των
παραγωγικών τοµέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) της οικονοµίας, µε άξονα τις από
τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων αρµοδιότητες των ΟΤΑ επί των εν λόγω τοµέων.
γ) την ανάγκη προσαρµογής των οργανικών µονάδων στις αρµοδιότητες που ασκούνται σήµερα
από το ∆ήµο, λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητες που είτε έχουν καταργηθεί, είτε δεν
µεταφέρθηκαν µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
δ) την ανάγκη πρόβλεψης θέσεων προσωπικού Ι∆ΟΧ στις ειδικότητες οδηγών και χειριστών
µηχανηµάτων για τη στελέχωση µε εποχικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας.
ε) την ανάγκη βελτίωσης της περιγραφής των αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων µε βάση την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών (προσδιορισµός του αντικειµένου εργασίας µε
τρόπο περιεκτικό και σαφή).
ζ) την ανάγκη αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες (µε έµφαση στο
διοικητικό/οικονοµικό επίπεδο αρµοδιοτήτων και τις αρµοδιότητες της καθηµερινότητας στους
τοµείς καθαριότητας και συντήρησης υποδοµών) σε αντιστοιχία µε το σχεδιασµό των
Αντιδηµαρχιών.
Θέµα 2ο: Εκθεση παρακολούθησης 2ου εξαµήνου 2014 Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης
∆ήµου Κέρκυρας
Ο κ. Πίτσας παρουσίασε στα Μέλη την Έκθεση παρακολούθησης 2ου
Προγράµµατος ∆ράσης 2014 και ζήτησε την έγκρισή της.

εξαµήνου του Ετήσιου

Τα Μέλη αφού ενηµερώθηκαν σχετικά,
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Οµόφωνα αποφασίζουν
Εγκρίνουν την Έκθεση παρακολούθησης 2ου εξαµήνου του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2014
και τη διαβιβάζουν για την τελική της έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Θέµα 3ο: Παρακολούθηση υλοποίησης Τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου έτους 2015
Ο ∆ήµαρχος Κέρκυρας ζητά από τον κ. Πίτσα να ενηµερώσει τα Μέλη για το ως άνω θέµα, ο
οποίος λαµβάνοντας το λόγο αναφέρει τα κάτωθι:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της «Καταρτίζει και εισηγείται στο
δηµοτικό συµβούλιο το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του»
(άρθρο 63 Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης).
Το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Κέρκυρας εγκρίθηκε µε την µε αρ.29-660/28.12.2014
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με την υπ.αρ.3-69/13.03.2015 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις στο πρόγραµµα καθώς και τις αντίστοιχες αναµορφώσεις στο δηµοτικό
προϋπολογισµό.
Το τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης παρακολουθεί την υλοποίησή του αξιοποιώντας
στοιχεία τόσο µέσω διερεύνησης πηγών όσο και συνεργασιών. Ειδικότερα προβαίνει σε :
•

Συνεργασία µε τη δ/νση τεχνικών υπηρεσιών

•

Συνεργασία µε τη δ/νση οικονοµικών υπηρεσιών

•

Πρόγραµµα «∆ιαύγεια»
Η έκθεση παρακολούθησης
της πορείας υλοποίησης του τεχνικού προγράµµατος θα
υποβάλλεται ανά τετράµηνο και θα περιλαµβάνει πληροφορίες για τις συµβάσεις που
υπογράφονται ανά πηγή χρηµατοδότησης, ποσοστό απορρόφησης των πόρων και καρτέλα έργου
µε ορόσηµα στην υλοποίησή. Θα αποτελεί βάση συζήτησης και αξιολόγησης από την επιτροπή
ώστε να δίνονται οι κατευθύνσεις για τυχόν αλλαγές, εάν συντρέχουν λόγοι.
Ειδικότερα το α΄ τετράµηνο του 2015, ολοκληρώθηκε η σύνταξη και θεώρηση µικρού αριθµού
µελετών (2,32%) και δεν υπήρξε καµία ανάθεση τεχνικού έργου (είτε απευθείας είτε µε
διαγωνιστική διαδικασία).
Επισυνάπτεται πίνακας της πορείας υλοποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος για το α΄τετράµηνο
του έτους 2015.»
Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη τους τα στοιχεία που δόθηκαν από τον Προϊστάµενο της
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής,
Οµόφωνα αποφασίζουν
Την καθιέρωση υποβολής της έκθεσης παρακολούθησης του τεχνικού προγράµµατος ανά
τετράµηνο και την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως και στο σύνολό
του το πρόγραµµα.
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Θέµα 4ο: Ενηµέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Ο ∆ήµαρχος Κέρκυρας ζητά από τον κ. Πίτσα να ενηµερώσει τα Μέλη για το ως άνω θέµα.
Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Πίτσας αναφέρει τα κάτωθι:
«H Εκτελεστική Επιτροπή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της έχει την ευθύνη κατάρτισης,
υλοποίησης και παρακολούθησης του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου (άρθρο 63 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Ιδιαίτερη έκταση και βαρύτητα στο Τεχνικό Πρόγραµµα
παρουσιάζουν οι συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις µε έµφαση τις ενταγµένες στο ΕΣΠΑ 20072013.
Ο ∆ήµος Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της 4η Προγραµµατική Περίοδος ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει
συντάξει µελέτες, έχει ενταγµένες πράξεις
και υλοποιεί σηµαντικό αριθµό έργων που
συµβάλλουν στο στόχο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δηµοτών.
Ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα οι πράξεις που υλοποιούνται είναι οι κάτωθι:
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου , Ιονίων
Νήσων 2007-2013
Το πρόγραµµα αρχικά είχε προϋπολογισµό 327,7 εκατ. € και µειώθηκε στα 281,1 εκατ. € λόγω
µείωσης της εθνικής συµµετοχής. Επίσης κοµβικής σηµασίας θεωρείται και η αναθεώρηση του
ΠΕΠ µε την ενίσχυση της Συγχρηµατοδοτούµενης ∆ηµόσιας ∆απάνης του Άξονα Προτεραιότητας
«Επιχειρηµατικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» κατά 27,51 εκ. ευρώ
προκειµένου να υλοποιηθούν δράσεις επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στη στήριξη των ΜΜΕ1.
Ο ∆ήµος Κέρκυρας, παρά τις αυξηµένες κανονιστικές και διαχειριστικές απαιτήσεις του ΕΣΠΑ,
έχει εντάξει τριάντα (30) πράξεις µε τα υποέργα τους,
συνολικού προϋπολογισµού
40.808.963,95€. Το έτος 2010 ήταν ουσιαστικά το πρώτο έτος πλήρους ενεργοποίησης του
Προγράµµατος µε την έκδοση προσκλήσεων και την ένταξη σηµαντικού αριθµού έργων. Έτσι το
έτος 2010 εντάχθηκαν εννιά (9) πράξεις, το έτος 2011 εντάχθηκε µία (1) πράξη , το έτος 2012
εντάχθηκαν τέσσερις (4) πράξεις, το έτος 2013 εντάχθηκαν δέκα πέντε (15) πράξεις ενώ το έτος
2014 εντάχθηκε µία (1) πράξη.
Κατά το έτος 2014 και για λόγους εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εκδόθηκαν
επτά (7)
αποφάσεις ανάκλησης πράξεων .
Όµως για ορισµένες από αυτές υπάρχει
προγραµµατισµός να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της
περιόδου 2014-2020.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος Κέρκυρας κατέθεσε επιπλέον τέσσερις (4) προτάσεις, οι οποίες δεν
αξιολογήθηκαν θετικά και απορρίφθηκαν.
Το ποσοστό συµβασιοποίησης ανέρχεται σε 68,90% για το διάστηµα από τον Ιούνιο του 2010
που έγινε η πρώτη ένταξη πράξης για την περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 έως σήµερα. Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι ορισµένες πράξεις αποτελούν µεταφορές από την περίοδο 2000-2006 για
διαχειριστικούς λόγους του προγράµµατος και όχι νέες εντάξεις, συνεπώς υπήρχαν ήδη
υπογεγραµµένες συµβάσεις.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
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Το Ε.Π έχει ως στρατηγικό στόχο την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος ώστε να
αποτελέσει το υπόβαθρο για την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και παράγοντα
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
Ο ∆ήµος Κέρκυρας έχει εντάξει τρεις (3) πράξεις µε τα υποέργα τους, συνολικού προϋπολογισµού
3.700.300,00€.
Από τις ανωτέρω, έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης ένταξης της πράξης «Εξοικονόµηση ενέργειας
στο κτίριο του Επιµελητηρίου Κέρκυρας» που ο ∆ήµος Κέρκυρας µέρος της υλοποίησε, µέσω
προγραµµατικής σύµβασης και φορέα λειτουργίας το Επιµελητήριο Κέρκυρας (Ν.3614/2007
αρ.22).
Επίσης ο ∆ήµος υπέβαλε προς χρηµατοδότηση φάκελο πρότασης στην πρόσκληση «Πράσινες
αγροτικές και νησιωτικές Κοινότητες – Νέο πρότυπο ανάπτυξης», όµως δεν προχώρησε στο στάδιο
της ουσιαστικής αξιολόγησης γιατί δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις τις τυπικής πληρότητας.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο ∆ήµος Κέρκυρας επεξεργάζεται αίτηµα τροποποίησης της
πράξης «Αποκαταστάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων ∆ήµου Κέρκυρας (∆.∆
Εσπερίων, ∆.∆ Θιναλίου, ∆.∆ Μελιτειέων και ∆.∆ Λευκιµµαίων» µε µείωση του οικονοµικού
αντικειµένου κατά 1.362.500,00 € λόγω µη αναγκαιότητας παρέµβασης.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
Το Ε.Π εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες α) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της
γεωργίας και της δασοκοµίας, β) Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, γ) Βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας,
συνεπικουρούµενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εµπειρία που
αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούµενων προγραµµατικών
περιόδων.
Ο ∆ήµος Κέρκυρας έχει εντάξει (5) πράξεις συνολικού προϋπολογισµού 1.351.397,72 €.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013
Ο ∆ήµος Κέρκυρας έχει εντάξει δύο (2) πράξεις στο επιχειρησιακό πρόγραµµα συνολικού
προϋπολογισµού 852.520,00€
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013
Το Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση έχει ως στόχο να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να
εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα µέσα και τις παρεµβάσεις για την αποδοτική και βιώσιµη
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονοµία.
Ο ∆ήµος Κέρκυρας έχει εντάξει τρεις (3) πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνολικού
προϋπολογισµού 1.100.371,26€. Σηµειώνεται ότι δύο πράξεις αφορούν µεταφερόµενα έργα της
προηγούµενης περιόδου 2000-2006 µε ολοκληρωµένο το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο, για
λόγους διαχειριστικούς του προγράµµατος.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013
Το Ε.Π χρηµατοδοτεί
δράσεις προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης,
πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και δραστηριότητες για
την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των Ταµείων.
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Ο ∆ήµος Κέρκυρας έχει εντάξει µία(1) πράξη
προϋπολογισµού 50.000,00€

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνολικού

Επιχειρησιακά Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013

Στα προγράµµατα του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013,
Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013, Πρόγραµµα Αδριατικής 2007-2013, INTERREG IV C) ο ∆ήµος
Κέρκυρας συµµετέχει σε δέκα (10) πράξεις µε συνολικό προϋπολογισµό 2.077.838,23 €.
Συµπερασµατικά ο ∆ήµος Κέρκυρας σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου
2007- 2013, έχει εντάξει πενήντα τέσσερις (54) πράξεις µε συνολικό προϋπολογισµό
49.941.391,16€ και (150) υποέργα. Επίσης έχουν γίνει οκτώ (8) ανακλήσεις πράξεων µε
συνολικό προϋπολογισµό 14.520.385,07 €.
Για την καλύτερη ενηµέρωση
και παρακολούθηση της
εξέλιξης
του κάθε υποέργου
επισυνάπτονται καρτέλες, καθώς και διαγράµµατα απεικόνισης των εντάξεων, συµβασιοποιήσεων
και πληρωµών.»

Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Οµόφωνα αποφασίζουν
Την επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών προκειµένου να ολοκληρωθούν τα έργα που ήδη
υλοποιούνται και παράλληλα την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης των έργων που έχουν
ενταχθεί.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Νικολούζος
∆ήµαρχος Κέρκυρας

1. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
2. Γεώργιος Ραιδεστινός
3. Γεώργιος Καρύδης
4. Κωνσταντίνος Παυλίδης
5. Βασίλειος Άρης Μπαλής
6. Βασίλειος Καββαδίας
7. Νικόλαος Αναστασόπουλος
8. Λεωνίδας Παγκράτης
9. Σπυρίδων Καλούδης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
10. Μηνάς ∆αµιανός Ράπτης
Γεώργιος Μαρούφωφ
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11. Ανδρέας Σκούπουρας
12. Ανδρέας Γουλής
13. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα

Η Γραµµατέας της Ε.Ε.

14. Θεόδωρος Λουκανάρης
.

Όλγα Νικηφόρου
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