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Πρακτικό 10ο-14/12/2015
Στην Κέρκυρα σήµερα 14 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00. συνήλθε
σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο ∆ηµάρχου, ύστερα από την υπ.
αρ. πρωτ.76125/9-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου της - ∆ηµάρχου Κέρκυρας
Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Κέρκυρας.
∆ιαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, αφού επί συνόλου 16 µελών βρέθηκαν παρόντα τα
14 µέλη, ήτοι:
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, ∆ήµαρχος (Πρόεδρος)
2. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
3. Γεώργιος Καρύδης
4. Βασίλειος Άρης Μπαλής
5. Σοφία Καρύδη
6. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
7. Νικόλαος Αναστασόπουλος
8. Βασίλειος Καββαδίας
9. Μηνάς ∆αµιανός Ράπτης
10. Ανδρέας Σκούπουρας
11. Σπυρίδων Καλούδης
12. Ανδρέας Γουλής
13. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα
14. Θεόδωρος Λουκανάρης
Απουσίαζαν οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Γεώργιος Ραιδεστινός και Λεωνίδας Παγκράτης
λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός
Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ, ο ∆ιευθυντής 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 ∆ηµάρχου,
Γραµµατέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέµα
1ο:Κατάρτιση
α΄φάσης
«Στρατηγικός
Σχεδιασµός»
του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Κέρκυρας περιόδου 2014-2019

Ο ∆ήµαρχος ζήτησε από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Καββαδία να εισηγηθεί το
ανωτέρω θέµα.
Λαµβάνοντας το λόγο ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, παρουσίασε ορισµένα θεσµικά
θέµατα που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ως βασικό εργαλείο

προγραµµατισµού και στη συνέχεια ανέπτυξε τα βασικά σηµεία του Στρατηγικού
Σχεδιασµού που περιλαµβάνονται στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
περιόδου 2014-2019.
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα συνιστούν ολοκληρωµένα προγράµµατα
τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Αφορούν 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.
Καλύπτουν όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου και εν δυνάµει το σύνολο
των τοπικών υποθέσεων.
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιλαµβάνουν:
1. Στρατηγικό Σχέδιο.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
3. ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
1. Στρατηγικό Σχέδιο
Στο Στρατηγικό Σχέδιο:
α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα
χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του, ως
οργανισµών και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση,
β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραµα για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και οι
κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον
τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,
γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α προκειµένου να επιτευχθεί το όραµά του.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο:
α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύµφωνα µε τις οποίες
διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις
εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσµοθετηµένα
εργαλεία χωρικού σχεδιασµού καθώς και την προώθηση της µακροπεριφερειακής
στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται µε τη
µορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε µέτρα,
β. κάθε µέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του
κάθε µέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρµοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι
δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα ή επαναλαµβανόµενες λειτουργίες
των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης
γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σηµασίας και προώθησης διαδηµοτικών
συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι
υλοποίησης των δράσεων µπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών
Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. στους οποίους
συµµετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δοµές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συµβάσεις
συνεργασίας του Ο.Τ.Α. µε άλλους φορείς.
δ. οµαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε
µέτρου,
ε. ιεραρχούνται και προγραµµατίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής τους,

στ. συσχετίζονται οι δράσεις µε οικονοµικές πηγές και συµπληρώνεται σχετικό
έντυπο−πίνακας προγραµµατισµού
ζ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιµοι πόροι ανά πηγή χρηµατοδότησης και οι
προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης
του επιχειρησιακού σχεδίου,
η. εκτιµώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του, ανά πηγή
χρηµατοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας,
θ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων
του προγράµµατος για κάθε έτος της πενταετίας,
ι. καταρτίζονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του προγράµµατος ανά έτος και πηγή
χρηµατοδότησης.
3. ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος
καταρτίζονται ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε
∆είκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσµατος. Οι ∆είκτες αξιοποιούνται για την
ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειµένου αυτοί να καταστούν µετρήσιµοι. Σε κάθε
∆είκτη αντιστοιχίζεται µια τιµή − στόχος για κάθε δράση.
Επίσης το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις των
Νοµικών Προσώπων των ∆ήµων.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.
Η Εκτελεστική Επιτροπή (πρακτικό 2-1/04.02.2015)έδωσε τις αρχικές κατευθύνσεις
για τα θέµατα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα διερευνηθούν για τη
δηµοτική περίοδο 2014-2019. Σηµειώνεται, ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός δεν
περιλαµβάνει καθολική ανάλυση όλων των θεµάτων τοπικής και εσωτερικής
ανάπτυξης αλλά εστιάζει και επικεντρώνεται στην επίτευξη ορισµένων
προτεραιοτήτων που επιλέγουν τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου .
Το Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, επικουρώντας την Εκτελεστική
Επιτροπή στην άσκηση της αρµοδιότητάς της , συνεργάστηκε µε τις υπηρεσίες του
δήµου και τα Νοµικά Πρόσωπα και παρουσίασε τη «Συνοπτική περιγραφή και
αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης» στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
του φορέα (αρ.πρωτ.57218/18.08.2015) καθώς επίσης συνέταξε σχέδιο Στρατηγικού
Σχεδιασµού,
το
οποίο
και
υπέβαλε
στην
Εκτελεστική
Επιτροπή
(αρ.πρωτ.75463/08.12.2015)
Για την κατάρτισή της α’φάσης του «Στρατηγικού Σχεδιασµού» ελήφθησαν υπόψη οι
κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο
υφιστάµενος χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός , οι προτεραιότητες που
απορρέουν από θεσµοθετηµένα χρηµατοδοτικά µέσα, καθώς επίσης και οι ευρύτερες
τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Ειδικότερα οι άξονες τα µέτρα και οι στόχοι που προτάθηκαν, αφορούν στις
υποδοµές και στις τοπικές επενδύσεις αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης
οργάνωσης και διοικητικής ικανότητας του φορέα.

Στο σηµείο αυτό τα Μέλη έθεσαν ερωτήµατα στον Αντιδήµαρχο κ. Καββαδία καθώς
και στους υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά µε το θέµα.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Καρύδης τόνισε ότι θα πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και να γίνουν συντονισµένες
ενέργειες για τη σύνταξη των µελετών των έργων που αφορά.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβαν υπόψη τους :
την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τουρισµού, Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Καββαδία
την παρ.1 του άρθρου 266, την παρ. β’ άρθρο 63, και τις παρ.4 & 5 του
άρθρου 86 του Ν.3852/2010
τις διατάξεις του Π∆ 185/2007 (ΦΕΚ 221/Α/12.09.2007) όπως
τροποποιήθηκαν µε το Π∆ 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29.09.2011)
την υπ.αρ.41179 (ΦΕΚ 2970/Β/04.11.2014) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
Αποφασίζουν Οµόφωνα
Την κατάρτιση της α’ φάσης «Στρατηγικός Σχεδιασµός» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆ήµου Κέρκυρας περιόδου 2014-2019 όπως αυτό επισυνάπτεται στο
παρόν πρακτικό και το διαβιβάζουν για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Θέµα 2ο: Τεχνικό Πρόγραµµα ∆ήµου Κέρκυρας 2016
Ο ∆ήµαρχος ζήτησε από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Αναστασόπουλο να εισηγηθεί
το ανωτέρω θέµα.
Λαµβάνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος κατέθεσε το Σχέδιο Τεχνικού Προγράµµατος
έτους 2016 (επισυνάπτεται στο παρόν).
Τα Μέλη εξέτασαν το Σχέδιο Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 και µετά από
διαλογική συζήτηση και αφού τροποποίησαν ορισµένα σηµεία του,
Αποφασίζουν Οµόφωνα
Εγκρίνουν το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και
επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και το διαβιβάζουν για έγκριση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

Κωνσταντίνος Νικολούζος
∆ήµαρχος Κέρκυρας

2. Γεώργιος Καρύδης

3. Σοφία Καρύδη
4. Βασίλειος Άρης Μπαλής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5. Βασίλειος Καββαδίας
Γεώργιος Μαρούφωφ
6. Μηνάς ∆αµιανός Ράπτης
7. Ανδρέας Σκούπουρας
8. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
9. Νικόλαος Αναστασόπουλος
10. Σπυρίδων Καλούδης
11. Ανδρέας Γουλής
Η Γραµµατέας της Ε.Ε.
12. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα
Όλγα Νικηφόρου
13. Θεόδωρος Λουκανάρης

