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Θέμα: : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας 2014-2019 (Β΄φάση)»
Στην Κέρκυρα σήμερα 14 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ.
πρωτ. 11319/9-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου της - Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου
Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία,
αφού επί συνόλου δεκαέξι (16) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα(12) μέλη, ήτοι:
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος (Πρόεδρος)
2. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
3. Σταμάτιος Απέργης
4. Ανδρέας Γουλής
5. Γεώργιος Καρύδης
6. Νικόλαος Κορακιανίτης
7. Αρσένιος Κουλούρης
8. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
9. Βασίλειος Άρης Μπαλής
10. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
11. Μάρκος Πρεντουλής
12. Ανδρέας Σκούπουρας
Απουσίαζαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ., Βασίλειος Καββαδίας και Θεόδωρος Λουκανάρης οι
οποίοι βρίσκονταν εκτός Κερκύρας, καθώς και οι Αλέξανδρος Ασπιώτης και Σπυρίδων
Καλούδης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ και
ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελος Πίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου,
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 1ο: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας 2014-2019 (Β΄φάση)
O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Νικολούζος ζήτησε από τον Διευθυντή
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελο Πίτσα να εισηγηθεί το
πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας 2014-2019 (Β΄φάση).
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Πίτσας εισηγήθηκε το θέμα, ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο
Προϋπολογισμό.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί
μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»
Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’)
ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ’. 5694/03.02.2011
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ, ορίζονται τα εξής:
«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και
κεφάλαια:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.»
Σύμφωνα με τις παρ.5 έως 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’)
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α')
ορίζονται τα εξής:
«5. (4). Οι υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το
εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της
διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση
τους, κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της
κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών,
ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.
6. (5).Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1)
εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις
δράσεις που το αφορούν.
7. (6).Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων
προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών
ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις
προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του
επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή.
8. (7). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο δημοτικό
συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων
των νομικών προσώπων του Δήμου».
Ο Δήμος Κέρκυρας έχει ήδη εγκρίνει με την αρ. 24-701/21.12.2015 απόφασή του Δ.Σ. το
Στρατηγικό Σχεδιασμό (Α΄ φάση).
Με την με αρ. 2/11-4-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας
ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση σύνταξης του Επιχ/κου Προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας (μετά και
από τις διαδικασίες διαβούλευσης).
Η Υπηρεσία Προγραμματισμού του Δήμου Κέρκυρας λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των
υπηρεσιών, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου, συνέταξε σχέδιο του
επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή με το υπ’ αριθ. οικ.
8832/27-2-2018 έγγραφό της.

Από την επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων των Νομικών Προσώπων, προέκυψε ότι:
α) υπάρχουν αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου μας (Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Παιδείας, Δημοτική Επιχείρηση Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων) για τη
συμπερίληψη έργων και δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας, οι οποίες δεν
περιλαμβάνουν ποσό/κόστος έργου/δράσης, και β) μερικά εκ των νομικών προσώπων του Δήμου
μας (ΔΟΠΑΠ, ΔΕΥΑΚ, ΣΥΔΙΣΑ, ΑΝΙΟΝ) δεν απέστειλαν απόφαση του διοικητικού τους
συμβουλίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας.
Στο Σχέδιο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού το οποίο και σας καταθέσαμε με το με αρ. πρωτ. .
οικ. 8832/27-2-2018 έγγραφό μας, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις των νομικών μας
προσώπων που ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Εν συνεχεία ο κος Πίτσας αναφέρθηκε στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου παρουσιάζοντας
ανά άξονα προτεραιότητας, μέτρο και στόχο, καθώς και ανά πηγή χρηματοδότησης τα έργα και
δράσεις.

Τα Μέλη έθεσαν ερωτήσεις στον κ. Πίτσα, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 του
Δήμου Κέρκυρας, οι οποίες απαντήθηκαν,
Στο σημείο αυτό και μετά από παρέμβαση του Δημάρχου, προτάθηκε να αναβληθεί η λήψη
απόφασης για το θέμα προκειμένου να αποσταλούν οι σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών
Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων (ΔΕΥΑΚ, ΔΟΠΑΠ, ΣΥΔΙΣΑ) που έως σήμερα δεν έχουν
κατατεθεί,
προς το
Τμήμα
Προγραμματισμού
και
Ανάπτυξης της
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής, ούτως ώστε να συζητηθεί σε επόμενη
Εκτελεστική Επιτροπή το τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 -2019.
Κατόπιν της πρότασης του Δημάρχου, τα Μέλη
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Αναβάλλουν τη συζήτηση του θέματος προκειμένου να αποσταλούν οι σχετικές αποφάσεις
των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων (ΔΕΥΑΚ, ΔΟΠΑΠ, ΣΥΔΙΣΑ) που έως
σήμερα δεν έχουν κατατεθεί, προς το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής, ούτως ώστε να συζητηθεί
στην Εκτελεστική Επιτροπή το τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 -2019. Τα
Μέλη έθεσαν διορία 15 ημερών για την ολοκλήρωση και υποβολή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2014 -2019 Δήμου Κέρκυρας, στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1-1/14-3-2018
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας
Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γραμματέας της Ε.Ε.

Γεώργιος Μαρούφωφ

Όλγα Νικηφόρου

