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Πρακτικό 4ο-2/8/2016
Στην Κέρκυρα σήμερα 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της –Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του
Δήμου Κέρκυρας. Επί συνόλου 16 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 16 μέλη, ήτοι:
1.
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12.
13.
14.
15.
16.

Κωνσταντίνος Νικολούζος, Πρόεδρος
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
Σοφία Καρύδη
Γεώργιος Καρύδης
Βασίλειος – Άρης Μπαλής
Γεώργιος Ραιδεστινός
Νικόλαος Αναστασόπουλος
Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
Ανδρέας Γουλής
Βασίλειος Καββαδίας
Σπυρίδων Καλούδης
Θεόδωρος Λουκανάρης
Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
Μαρία Μουζακίτη
Μηνάς Δαμιανός Ράπτης
Ανδρέας Σκούπουρας

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ, η
Διευθύντρια ΧΩ.ΠΕ. κα Ανίτα Ραρή, ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής κ. Ευάγγελος Πίτσας και ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κ.
Παναγιώτης Απέργης.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου,
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 1ο: Επιχειρησιακός – Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου 2014 - 2019
Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Καββαδίας ενημέρωσε τα μέλη για το στάδιο που βρίσκεται ο
Επιχειρησιακός – Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου 2014-2019. Συγκεκριμένα
ανέφερε ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί ενώ για το Επιχειρησιακό
πρόγραμμα εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από πολλές υπηρεσίες του Δήμου, τα οποία θα
πρέπει να αποσταλούν αναλυτικά κατά έτος.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ.
Πίτσας ανέφερε ότι η προσπάθεια από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης έχει
ενταθεί ώστε να ολοκληρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τμήμα του οποίου ήδη
υλοποιείται μέσω των έργων που εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα (και αφορούν σε

διάφορες πηγές χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, κλπ) από τη Δημοτική Αρχή. Ο Διευθυντής
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής αναφέρθηκε συνοπτικά στον
προϋπολογισμό των έργων και δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως
διαμορφώνεται από την πορεία της υποβολής προτάσεων, των εγκρίσεων και της
υλοποίησης κατά τα έτη 2015 και 2016. Τόνισε ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί και να
κατατεθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, απαιτείται να
υπάρξει ανταπόκριση των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου αναφορικά
με την κατάθεση των Σχεδίων Δράσης των Δημοτικών Υπηρεσιών και των Νομικών
Προσώπων (για τα οποία απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και απόφαση του
διοικητικού τους συμβουλίου).
Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Καββαδίας συμπλήρωσε ότι η κατάθεση των στοιχείων εκ
μέρους των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου δεν είναι η αναμενόμενη και
ζήτησε τη συνδρομή των Αντιδημάρχων ώστε να ολοκληρωθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Καρύδης τόνισε ότι θα πρέπει να τεθεί χρονικό
τελεσίγραφο στις υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθούν.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Να επιταχυνθεί η υποβολή των στοιχείων (Σχέδια Δράσης) εκ μέρους τόσο των Δημοτικών
Υπηρεσιών, όσο και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, προς την Υπηρεσία
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, θέτοντας ως όριο για την υποβολή αυτών την 30η
Σεπτεμβρίου 2016.
Θέμα 2ο: Έγκριση Χάρτας του Δημότη
Ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελος Πίτσας
παρουσίασε στα Μέλη το Σχέδιο της Χάρτας του Δημότη το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα
Αποτελεσματικότητας-Οργάνωσης-Ποιότητας και Διαφάνειας, σύμφωνα: α) με το σχετικό
υπόδειγμα του Υπουργείου Εσωτερικών και β) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.
3463/2006. Η Χάρτα του Δημότη συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με νέα στοιχεία από τις
μεταβολές στις διοικήσεις οργανισμών και νομικών προσώπων, καθώς και με μεταβολές σε
μέλη επιτροπών του Δήμου και ζήτησε την έγκρισή της από την Ε.Ε.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Εγκρίνουν την εισήγηση της Χάρτας του Δημότη προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 63 (παρ. ζ) του Ν. 3852/2010.
Θέμα 3ο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ενημέρωσε τα Μέλη για τις ενέργειες και τις επαφές
που έχει πραγματοποιήσει αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Θέμα 4ο: Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016
Λαμβάνοντας το λόγο η Διευθύντρια ΧΩ.ΠΕ. κα Ανίτα Ραρή ανέφερε ότι σύμφωνα με τα
έγγραφα με αριθ. πρωτ. 60528/878/27-04-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με αριθ.

πρωτ. 1762Φ.704.Ι/4-5-2026 του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή
να εγκρίνει το παράρτημα Ι’ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας έτους
2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κ. Απέργης παρουσίασε στον
Πρόεδρο και τα Μέλη το παράρτημα Ι΄ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δήμου
Κέρκυρας έτους 2016, που αφορά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και το οποίο
ενημερώθηκε με τις αλλαγές προσώπων ή οχημάτων του Δήμου μας, που συμμετέχουν σε
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Στη συνέχεια ζήτησε από την Εκτελεστική Επιτροπή την
έγκριση της επικαιροποίησης του σχεδίου εκτάκτων αναγκών για έτος 2016.
Στο σημείο αυτό ο Αντιδήμαρχος Μέσης Κέρκυρας κ. Γεώργιος Καρύδης επεσήμανε ότι
θεωρεί το προτεινόμενο αναθεωρημένο Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών απαράδεκτο, καθόσον όχι
μόνο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη χωρική Ενότητα της Μέσης Κέρκυρας (ΔΕ Αχιλλείων,
Παρελίων και Παλαιοκαστριτών) αλλά ούτε καν αναφορά γίνεται.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κ. Απέργης απαντώντας στον
Αντιδήμαρχο κ. Καρύδη διευκρίνισε ότι η Μέση Κέρκυρα καλύπτεται από το προσωπικό και τα
οχήματα του Κέντρου.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Καρύδης δήλωσε ότι δεν τον καλύπτει η απλή μνεία
των υπηρεσιακών παραγόντων ότι η Μέση Κέρκυρα μπορεί να εξυπηρετηθεί από την
Πολιτική Προστασία της Πόλης και των Προαστίων της, γιατί κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται
ρητά στο Σχέδιο, από το οποίο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά για τη Μέση Κέρκυρα.
Απαιτείται να συμπληρωθεί το Σχέδιο με συγκεκριμένη πρόβλεψη και αναφορά για τη Μέση
Κέρκυρα, όπως γίνεται για τη Βόρεια Κέρκυρα, την Πόλη και τα Προάστιά της και τη Νότια
Κέρκυρα. δεν αναφέρονται σε κανένα σημείο το προσωπικό και τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν στη Μέση Κέρκυρα. Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν εγκρίνει το
Σχέδιο ως έχει αλλά μόνο εάν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ως άνω παρατηρήσεις.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος κ. Νικολούζος τόνισε ότι σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών στο Νομό της Κέρκυρας την ευθύνη έχει ο Δήμος με ότι μέσα και προσωπικό
διαθέτει. Μέχρις στιγμής οι επεμβάσεις του Δήμου γίνονται έγκαιρα και με μεγάλη
αποτελεσματικότητα σε όλη την έκταση της Κέρκυρας. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα,
υπογράμμισε, για διάθεση προσωπικού αποκλειστικά για την πολιτική προστασία και για
αυτό το λόγο στο Σχέδιο εκτάκτων αναγκών προβλέπεται και η χρήση πολιτών. Συνέχισε
αναφέροντας ότι η Μέση Κέρκυρα καλύπτεται από την Πόλη και τόνισε την άριστη
συνεργασία του Δήμου με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε περιπτώσεις, συνέχισε, που η
επιφυλακή είναι στο βαθμό 3 ή 4 απαιτούνται περιπολίες, συνεπώς θα πρέπει η Υπηρεσία
Καθαριότητας αυτές τις ημέρες να διαθέτει προσωπικό για το σκοπό αυτό. Τέλος, ανέφερε
ότι ναι μεν υπάρχουν ελλείψεις αλλά και πέρσι και φέτος η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σε έκτακτη ανάγκη θα πρέπει οι
νευραλγικές υπηρεσίες να είναι σε επιφυλακή και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης
επικοινωνίας με τους Αντιδημάρχους και το προσωπικό.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Na προστεθούν στο παράρτημα Ι΄ του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου Κέρκυρας
έτους 2016 o υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος
Αναστασόπουλος, ο οποίος ορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. 63746/15-10-2015 απόφαση

Δημάρχου Κέρκυρας, καθώς και το προσωπικό και τα οχήματα που καλύπτουν τη Μέση
Κέρκυρα. Κατά τα λοιπά εγκρίνουν το Σχέδιο ως έχει.
Το αναθεωρημένο παράρτημα Ι’ του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου Κέρκυρας έτους
2016 επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
Θέμα 5ο: Ανακοινώσεις
Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Σκούπουρας ενημέρωσε τα Μέλη για την ανάγκη
διερεύνησης συνεργασίας με Μ.Κ.Ο. για τη λειτουργία των νέων δομών αντιμετώπισης της
φτώχειας σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής της ΠΙΝ.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης προτάθηκε η διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με το
ΚΟΙ.ΣΠΕ., οπότε το θέμα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση και αφού θα έχει διερευνηθεί η
προαναφερόμενη συνεργασία.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας

2. Σοφία Καρύδη
3. Γεώργιος Καρύδης
4. Βασίλειος Άρης Μπαλής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5. Γεώργιος Ραιδεστινός
6. Νικόλαος Αναστασόπουλος

Γεώργιος Μαρούφωφ
7. Σπυρίδων Ευγένιος Ασπιώτης
8. Ανδρέας Γουλής
9. Βασίλειος Καββαδίας
10. Σπυρίδων Καλούδης
11. Θεόδωρος Λουκανάρης
12. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
13. Μαρία Μουζακίτη
14. Μηνάς Δαμιανός Ράπτης
15. Ανδρέας Σκούπουρας
Η Γραμματέας της Ε.Ε.
Όλγα Νικηφόρου

