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ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 1ης Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας
στις 14-3-2018
Αριθμ. Απόφασης : 1-2/14-3-18
Θέμα: : «Ενημέρωση για την Ολοκλήρωση προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 20072013»
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.
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Θέμα 2ο: Ενημέρωση για την "Ολοκλήρωση προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 20072013"
Ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελος
Πίτσας ενημέρωσε τα Μέλη για την «Ολοκλήρωση της Προγραμματικής περιόδου
ΕΣΠΑ 2007-2013», ως εξής:

«Η 4η Προγραμματική Περίοδος ΕΣΠΑ 2007-2013 ολοκλήρωσε το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο των πράξεων την 31.12.2015 χρηματοδοτώντας εκείνες τις πράξεις που
πληρούσαν τις προϋποθέσεις (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). Στη συνέχεια και για
το διάστημα έως το Μάρτιο του 2017 –που απεστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι
τελικές εκθέσεις ολοκλήρωσης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό σκέλος) ανέλαβε να χρηματοδοτήσει εκείνα τα
έργα που βρίσκονταν σε φάση ολοκλήρωσης, ώστε να αποφύγει η χώρα να επιστρέψει
ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ο Δήμος Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της 4η Προγραμματική Περίοδος ΕΣΠΑ 2007-2013
υλοποίησε πράξεις αντλώντας χρηματοδότηση από τα εξής επιχειρησιακά προγράμματα:
 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής
Συνολικά η πορεία των εντάξεων αποτυπώνεται ως εξής :
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ
ΕΠΠΕΡΑΑ
ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας
ΕΠ Διοικ. Μεταρρύθμιση
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη
ΕΠ Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού

Εντάξεις πράξεων (πίνακας 1)

Σύνολο ενταγμένων πράξεων
Ανακλήσεις πράξεων (πίνακας 2)
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και ειδικότερα
Σύνολο
υλοποιημένων
πράξεων

Μεταφερόμενα έργα προγραμ. περιόδου 2000-2006(πίνακας 3)
Έργα που υλοποιήθηκαν από άλλους δικαιούχους για
λογαριασμό του Δήμου Κέρκυρας (πίνακας 4)
Νέα έργα προγραμ. περιόδου 2007-2013 (πίνακας 5)
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06
38

Η μεγαλύτερη άντληση πόρων έγινε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα. Οι πράξεις που
πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τους τομείς :
 υποδομές προσπελασιμότητας (τοπικές οδοί)
 υποδομές εκπαίδευσης
 προώθηση τοπικού φυσικού κάλλους
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ολοκληρωμένα σχέδια αστικής αναγέννησης
διαχείριση οικιακών αποβλήτων
προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών

Παρόλο που υπήρξε σημαντικός αριθμός εντάξεων, που καταδεικνύει συγκροτημένη
προσπάθεια ωρίμανσης, εντούτοις οι αποφάσεις ανάκλησης πράξεων ανέδειξαν προβλήματα
στη φάση της διαχείρισης και υλοποίησης.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου
Κέρκυρας με τίτλο «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πόλης Κέρκυρας» και με
περιοχή παρέμβασης το αστικό κέντρο. Το σχέδιο αφορούσε σε μια σειρά
αλληλοσχετιζόμενων δράσεων που εφαρμόσθηκαν, με σκοπό: την αειφόρο ανάπτυξη του
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ευημερία.
Από τις έξι (6)πράξεις που εντάχθηκαν συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00€
ολοκληρώθηκαν οι τρεις (3) σε ποσοστό υλοποίησης 73,63%. Η συνολική δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 1.135.040,06 € ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στο ποσό των
515.499,90 € (πίνακας 6).
Στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκαν οι αποκαταστάσεις των
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στο δήμο Κέρκυρας και στα Διαπόντια
Νησιά. Εντάχθηκαν τρεις (3) πράξεις με προϋπολογισμό 2.336.942,82€ και η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.173.058,73 € ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη
στο ποσό των
677.429,49€. Για τα Διαπόντια Νησιά εκκρεμεί η κάλυψη της
χρηματοδότησης του υποέργου «Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Διαποντίων Νήσων»
προϋπολογισμού 217.000,00€ καθώς και η κάλυψη της χρηματοδότησης για το υποέργο
«Μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάσταση ΧΑΔΑ Διαποντίων Νήσων» προϋπολογισμού
15.534,00€.
Στο Ε.Π Διοικητική Μεταρρύθμιση εντάχθηκε ο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων
Βίας και των Παιδιών τους» όμως λόγω καθυστέρησης έναρξης της λειτουργίας του, οι
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν υπολείπονταν κατά πολύ της αρχικής χρηματοδότησης.
Στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση εντάχθηκαν τέσσερις (4) πράξεις εκ των οποίων δύο (2) ως
μεταφερόμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 ενώ για τις άλλες δύο (2)
υπήρξε ανάκληση ένταξης και δημοσιονομική διόρθωση ανάκτησης ποσού.
Τέλος στο Ε.Π Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας εντάχθηκαν πέντε (5) πράξεις όμως μόνο
μία (1) ολοκληρώθηκε.
Όσον αφορά στις ανακλήσεις των πράξεων, οι περισσότερες έχουν μηδενικό οικονομικό
αντίκτυπο μιας και δεν υπήρξε υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, ενώ για τις λοιπές εκκρεμεί
η έκδοση δημοσιονομικών διορθώσεων.
Συμπερασματικά , όπως αποτυπώνεται στην τελική έκθεση ολοκλήρωσης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ
τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν:


Ελλείψεις στην ποιότητα και την πληρότητα των μελετών που οδήγησε σε εμπλοκές
στην εκτέλεση έργων και στην ανάγκη λήψης αποφάσεων τροποποίησης συμβάσεων.



Καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων, η οποία οφείλεται είτε στον μεγάλο αριθμό των
εμπλεκομένων και τον επιμερισμό της ευθύνης, είτε στην έλλειψη συντονισμού, είτε
στην απροθυμία λήψης δύσκολων αποφάσεων.

3



Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που δεν άφησε ανεπηρέαστους τους αναδόχους
και τις δυνατότητές τους στην υλοποίηση των έργων γεγονός που οδήγησε στην
επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης.

Στη συνέχεια ο κ. Πίτσας απάντησε σε ερωτήσεις των Μελών αναφορικά με το θέμα.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1-2/14-3-2018
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας
Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γραμματέας της Ε.Ε.

Γεώργιος Μαρούφωφ

Όλγα Νικηφόρου
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