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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
στις 17-02-2013
_________________
Αριθμ. Απόφασης : 4-51
ΘΕΜΑ : «Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Κέρκυρας ετών 2012 – 2014».
Σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, συνεχίζεται η από 12
Φεβρουαρίου 2013 διακοπείσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή
Αίθουσα της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ’ αριθμόν 11500/08-02-2013
πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 Σύγκληση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : (Σύμφωνα με τις παρουσίες της αρχικής Συνεδρίασης στις 12-02-2013)
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14.
15.
16.

Ρίγγας Ιωάννης – Ανδρέας – Πρόεδρος
Παντελιός Γεώργιος – Αντιπρόεδρος
Βλάσση Βαρβάρα
Νίκου Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Σπυρίδων
Ανυφαντής Γεράσιμος - Σπυρίδων
Μάμαλος Γεώργιος
Αργυρός Σπυρίδων (του Νικολάου)
Μουζακίτης Σπυρίδων
Μιχαλάκη Χριστίνα
Πανταζής Γεώργιος
Πανδής Σπυρίδων
Βλάσσης Χρήστος
Σαγιάς Ανδρέας
Φωτεινός Γεράσιμος
Ρίγγας Σπυρίδων

17. Αυλωνίτης Αλέξανδρος
18. Λέσσης Κωνσταντίνος
19. Καρδακάρης Σπυρίδων
20. Κουρσάρης Βασίλειος
21. Βάρελης Σπυρίδων
22. Λαβράνος Ευρυσθένης
23. Μάζης Αχιλλέας
24. Χαραλάμπους Χαράλαμπος
25. Μάστορας Θεοχάρης - Μαρίνος
26. Πιέρρης Ιωάννης
27. Βασιλάκη Διαμαντίνα
28. Ζερβός Νικηφόρος
29. Πελάης Σταμάτης
30. Αρμενιάκος Βασίλειος
31. Ραιδεστινός Γεώργιος

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Κροκίδη,
ανέλαβε η κ. Χριστίνα Μιχαλάκη.
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Προσήλθαν : Στα προ ημερήσιας διάταξης – κατεπείγοντα που τέθηκαν από τις παρατάξεις της
μειοψηφίας οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Καρύδης, Α. Δήμου, Σ. Αργυρός (του Ευαγγέλου), Θ.
Τσιμπούλη, Ο. Καποδίστρια, Σ. Ρουβάς, Μ. Υδραίου.
Απόντες : Οι κ.κ. Σ. Κροκίδης, Α. Πουλής, Μ. Διαβάτης, Α. Καρδαμίτσης, Β. Μαγουλάς, Α.
Ποταμίτης, Α. Μοναστηριώτης, Α. Κασίμης, Ν. Ζέρβας, Μ. Κάρρας, Σ. Πέρρος (δικαιολογημένως
απών).
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
---------------------------------------Στη συνεχιζόμενη Συνεδρίαση στις 17/02/2013 :
Προσήλθαν κατά τη Συνεδρίαση οι κ.κ. Ι. Ρίγγας (Πρόεδρος Δ.Σ.) Σπ. Κροκίδης, Μ. Διαβάτης, Β.
Μαγουλάς, Α. Μοναστηριώτης, Α. Κασίμης, Ν. Ζέρβας, Στ. Πέρρος.
Απόντες : Οι κ.κ. Α. Πουλής (δικαιολογημένως απών – ασθενής),
Α. Καρδαμίτσης
(δικαιολογημένως απών – ασθενής), Α. Ποταμίτης (δικαιολογημένως απών), Μ. Κάρρας.
Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης οι κ.κ. Μ. Διαβάτης, Μ. Υδραίου και Στ. Πέρρος.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής ήταν παρών στη Συνεδρίαση.
Παρών στη Συνεδρίαση ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του
Δήμου Κέρκυρας κ. Ε. Πίτσας.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης (4-51) και έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κέρκυρας κ. Γ.
Πανταζή ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.
3463/2006) και το Σχέδιο Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) προβλέπεται αντί της
κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, οι Δήμοι
να συντάσσουν Επιχειρησιακά Προγράμματα στα οποία συμπεριλαμβάνεται
προς το παρόν το Τεχνικό Πρόγραμμα ενός Δήμου και συν τω χρόνω θα
καταργηθεί. Μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα από το Νοέμβριο του 2011 με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός
του Δήμου για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Σκοπός
αυτού του προγράμματος, το οποίο γι’ αυτήν τη Δημοτική περίοδο έχει διάρκεια
τρία έτη (2012 – 2014) είναι αφενός μεν η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, η
προώθηση της ανάπτυξης των Υπηρεσιών του Δήμου ως Οργανισμού και η
ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου με φορείς οι οποίοι θα εκτελούν δράσεις επ’
ωφελεία του Δήμου. Κατά την πρώτη φάση, κατά το στρατηγικό σχεδιασμό του
Επιχειρησιακού Προγράμματος καθορίστηκαν οι άξονες προτεραιότητας, τα
μέτρα και οι γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση τους
οποίους η Δημοτική Αρχή πρότεινε και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε να
υλοποιηθεί το «όραμα» της Δημοτικής Αρχής το οποίο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη
του Δήμου Κέρκυρας, ώστε να αναδειχθεί σε έναν αναγνωρίσιμο προορισμό
ποιοτικού τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα να επιτευχθεί η διασύνδεση του
αγροτικού με τον τουριστικό τομέα.
Ακολούθησε διαδικασία διαβούλευσης η οποία έγινε και μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου Κέρκυρας, αλλά και με μία άτυπη συνάντηση της Επιτροπής
Διαβούλευσης στην οποία προσκλήθηκαν εκπρόσωποι κοινωνικών και
εμπορικών φορέων και ενημερώθηκαν για το στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν
υπεβλήθη καμία πρόταση. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης
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από την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου
στοιχείων και οικονομικών πινάκων που απαιτούνται για να συνταχθεί το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού απευθύνθηκε προς
όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, στα Τοπικά Συμβούλια και με βάση τα στοιχεία
που συνέλεξε, συνέταξε το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο,
όπως προβλέπει η νομοθεσία κατατέθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη
συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του. Συνοπτικά, έχουν
εξειδικευτεί οι γενικοί στόχοι που είχαν καθοριστεί στο στρατηγικό σχεδιασμό,
σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις σε συνάρτηση με τη διαφαινόμενη
οικονομική κατάσταση του Δήμου μας μέχρι και το έτος 2014. Έχει προβλεφθεί
επίσης και ένας ετήσιος προγραμματισμός των έργων για τα έτη 2012 – 2014 ώστε
να προκύπτουν τα ετήσια προγράμματα.
Ανακεφαλαιώνοντας, για τη δομή του Επιχειρησιακού προγράμματος, ο
στρατηγικός και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θα αποτελέσουν το ενιαίο κείμενο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο στη συνέχεια θα εξειδικευτεί σε
ετήσια προγράμματα δράσης, μέρος των οποίων είναι τα ετήσια προγράμματα
του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεών του.
Συμπερασματικά, με την κατάθεση του Επιχειρησιακού σχεδιασμού και την
ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρώνεται ουσιαστικά η σύνταξη
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, με βάση το οποίο θα
ακολουθήσει στη συνέχεια το ετήσιο πρόγραμμα δράσης στο οποίο θα
περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις κατ’ έτος και το τεχνικό πρόγραμμα που
αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος δράσης.
Ακολούθησαν οι ερωτήσεις προς τον εισηγητή από τους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Κ. Λέσση, Σ. Βάρελη, Β. Αρμενιάκο, Στ. Πελάη, Χ. Χαραλάμπους, Στ. Πέρρο, Μ.
Υδραίου, Γ. Ραιδεστινό, Μ. Διαβάτη.
Παράλειψη
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις.
Ο Επικεφαλής της Παράταξης ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ κ. Α. Αυλωνίτης είπε
μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ότι για την υλοποίηση του επιχειρησιακού
σχεδιασμού είναι απαραίτητος ο διάλογος με τους θεσμοθετημένους φορείς του
Δήμου, καθώς και να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Πρέπει να δούμε
ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον τόπο μας.
Έγινε μία καταγραφή μέσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό χωρίς να πειθαρχεί σε
μία ιεραρχία και προτεραιότητες έτσι ώστε να εμπνεύσει την κοινωνία για να
γίνει κάτι καινούριο για τον τόπο. Ανέφερε ότι είναι απαραίτητος ο χωροταξικός
σχεδιασμός και η μελέτη οχλουσών χρήσεων. Επίσης, μίλησε για τα
δημογραφικά στοιχεία (μείωση πληθυσμού, μετανάστες) που περιλαμβάνονται
και για τα οποία θα πρέπει να αναφερθούμε με πολιτικά επιχειρήματα, να δούμε
πως θα μπορέσουμε να βρούμε τους παραγωγικούς πόρους και τις αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες για να αλλάξει η κατάσταση.
Αναφέρθηκε στον τομέα των συγκοινωνιών και των λιμανιών της Κέρκυρας και
ποιος μπορεί να είναι ο σχεδιασμός του Δήμου για την ανάπτυξή τους. Τέλος,
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μίλησε για την οργανωτική υποδομή του Δήμου καθώς και ότι εάν
εξακολουθήσει να ισχύει ο ένας Δήμος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δεν βοηθάει
ούτε όσον αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού ούτε στην
αμφίδρομη μεταφορά πληροφόρησης από το κέντρο του Δήμου προς την
περιφέρεια και αντίστροφα στην κατεύθυνση υλοποίησης στόχων. Έτσι όπως
δομείται ο Δήμος χωρίς διοικητικά κέντρα σε περιφέρειες βορρά – νότου και
περιοχή μέσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτευχθεί ανάπτυξη.
Σύμφωνα λοιπόν με τις συνθήκες για τον ένα Δήμο Κέρκυρας, το επιχειρησιακό
πρόγραμμα είναι αναντίστοιχο με την πραγματικότητα που βιώνουμε. Επιπλέον,
η θεσμική και πολιτική ηγεσία του τόπου είναι απούσα από τη συζήτηση του
πυρήνα της πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης γι’ αυτά τα τρία βασικά χρόνια
που λειτουργεί στον τόπο μας ο ένας και μόνος Δήμος.
Με βάση τα παραπάνω, η Παράταξή του καταψηφίζει το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Ι. Πιέρρης στην
τοποθέτησή του είπε μεταξύ άλλων ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τους
Δήμους καθιερώθηκε με τον Νόμο 3463/2006 και με τον Νόμο 3852/2010 η
υποχρέωση αυτή παρέμεινε. Για μία γενικότερη εκτίμηση για τα επιχειρησιακά
προγράμματα, αυτά αποτελούν ένα ακόμα «εργαλείο» στα χέρια της άρχουσας
τάξης. Στα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων καθορίστηκε το
περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος επιβολής τους με Υπουργική Απόφαση που
προδιαγράφει με σαφήνεια όχι μόνο τις γενικές κατευθύνσεις αλλά και τις
υποχρεωτικές ειδικές «διαδρομές» που πρέπει να ακολουθήσει κάθε Δημοτική
Αρχή για το επιχειρησιακό της πρόγραμμα. Σκοπός των επιχειρησιακών
προγραμμάτων έπρεπε να είναι η σχεδιασμένη ανάπτυξη ενός ΟΤΑ για όλη τη
δημοτική περίοδο.
Αναφέρεται σε τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος, που ακολουθούν
την απαιτήσεις της εγκυκλίου του αρμόδιου Υπουργείου, όπως εναρμόνιση της
τοπικής οργανωτικής λειτουργικής ανάπτυξης των ΟΤΑ με τις κατευθύνσεις
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, επειδή η
εναρμόνιση σημαίνει πλήρης συμμόρφωση και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός
σημαίνει διασφάλιση και αύξηση των κερδών της οικονομικής ολιγαρχίας.
Επίσης, η προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων, δηλαδή ιδιωτικά
κεφάλαια που έχουν συσσωρευτεί είτε άμεσα από τη δουλειά των εργαζομένων
είτε έμμεσα από τη φορολογία. Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα, σύμπραξη με το μεγάλο κεφάλαιο σε βάρος των εργαζομένων.
Οι εκτιμήσεις μας επιβεβαιώνονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα που
συζητάμε σήμερα. Είναι ένα πρόγραμμα που ανοίγει νέους δρόμους για τη
μεγαλύτερη διείσδυση του κεφαλαίου, στους στόχους του στρατηγικού
σχεδιασμού περιλαμβάνονται συνεργασίες και συμπράξεις με το ιδιωτικό
κεφάλαιο, η συνεργασία και η ανάθεση έργων στις Μ.Κ.Ο. που δεν ενισχύουν το
χαρακτήρα του Δήμου και κάθε άλλο παρά βοηθούν στο ξεπέρασμα σοβαρών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κερκυραϊκή κοινωνία, η εργατική τάξη, οι
μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Αποδεικνύεται μέσα από τα έργα ότι ένα τεράστιο
μέρος ποσών που προέρχονται από προγράμματα κατευθύνονται σε ιδιώτες
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μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, έμμεσες
χρηματοδοτήσεις μέσα από αναθέσεις μελετών σε εξωτερικούς συμβούλους,
εξωτερικούς/ειδικούς συνεργάτες, είτε μέσα από διάφορα προγράμματα τα
οποία αναφέρονται στην ανάπτυξη φιλίας, τα οποία είναι χρήματα που δίνονται
σε ειδικούς συμβούλους και σε παροχή υπηρεσιών.
Τόνισε επίσης ότι έργα που αποτελούν βασική ανάγκη για τους κατοίκους είτε
απουσιάζουν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα είτε αποτελούν ένα μικρό μέρος
του, όπως π.χ. αντισεισμική προστασία, μελέτη – έλεγχος των δημοτικών
κτιρίων αναφορικά με την αντισεισμική προστασία και στα κτίρια που ο δήμος
έχει άμεση παρέμβαση όπως τα σχολεία, βιολογική αποχέτευση.
Δεν απορρίπτουμε το σύνολο των έργων, διότι κάποια από αυτά είναι αναγκαία
και καλώς έχουν συμπεριληφθεί.
Γενικότερα, έχουμε διαφωνίες για το συνολικό επιχειρησιακό πρόγραμμα καθώς
και για τον τρόπο που προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή να έχει έσοδα.
Διατηρούν τις αμφιβολίες τους για την υλοποίησή του, με δεδομένο ότι τα
περισσότερα χρήματα θα καταβληθούν το 2014.
Το όραμα που εμφανίζει η Δημοτική Αρχή και εάν πραγματικά κινηθεί με βάση
τις κατευθύνσεις που προβλέπονται από τις εγκύκλιους του Υπουργείου και των
κυβερνητικών προδιαγραφών και τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει, θα είναι ένας
εφιάλτης για τους εργαζόμενους της Κέρκυρας.
Από την άποψη αυτή, η Παράταξή τους θα είναι αρνητική στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
Η Επικεφαλής της Παράταξης ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ κ. Μ. Υδραίου στην
τοποθέτησή της μεταξύ άλλων τόνισε ως κείμενο το επιχειρησιακό πρόγραμμα
καταρτίστηκε με αφορμή τις διατάξεις του ν. Καλλικράτη και λόγω
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατάθεσής του, γι’ αυτό και είναι ένα άψυχο
κείμενο και δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Περιέχει πολλές ανακρίβειες,
ελλείψεις. Οι ελλείψεις υπάρχουν και ως προς το όραμα που εκφράζει η
Δημοτική Αρχή, διότι δεν δίνει μια προοπτική, διότι ένας επιχειρησιακός
σχεδιασμός δεν πρέπει να αναλώνεται σε συγκεκριμένα έτη αλλά να δίνει
προοπτική βιωσιμότητας οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής καθώς και
στις διοικητικές δομές του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οι ελλείψεις που υπάρχουν είναι η μη αναφορά της Κέρκυρας ως ενταγμένης
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μη αναφορά στην προοπτική διασύνδεσης της
Κέρκυρας με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, στην προβληματική διασύνδεση της
Κέρκυρας με την Ηγουμενίτσα και με την Ιταλία και πως θα μπορούσε να
βελτιωθεί, κανένα έργο για τη βελτίωση ή αλλαγή στη διάρθρωση των
Υπηρεσιών του Δήμου και τη διοικητική βελτίωση του Δήμου, διότι ο Δήμος έχει
οργανωθεί και δομηθεί με λάθος τρόπο, ενώ από την αρχή της σύστασής του θα
έπρεπε να έχει στελεχώσει τρία διοικητικά κέντρα, στο βορρά, στη μέση και το
νότο, με βασικές Υπηρεσίες. Έλλειψη στην καταγραφή της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για το χωροταξικό σχεδιασμό
συμπεριλαμβανόμενων των οχλουσών χρήσεων που είναι σημαντικά για μία
βιώσιμη ανάπτυξη. Καμία πρόνοια για περιβαλλοντική μελέτη για ένταξη
περιοχών ή βιοτόπων σε NATURA ή σε άλλες μορφές θεσμοθετημένης
προστασίας.

5

ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΕΑ-3ΣΒ

Αναφέρεται στον πληθυσμό, ότι παρατηρείται γήρανση και αναλφαβητισμός και
δεν υπάρχουν προτάσεις, επειδή είμαστε τουριστικός προορισμός, για την
βελτίωση της εκπαίδευσής του και βελτίωση των υποδομών στην εκπαίδευση.
Ο πρόλογος του επιχειρησιακού προγράμματος έρχεται σε αντίφαση με αυτά
που θέλει να πραγματοποιήσει η Δημοτική Αρχή. Τόνισε ότι δεν είναι ρεαλιστικός
ο σχεδιασμός με δεδομένο ότι τα έσοδα του Δήμου θα είναι μειωμένα.
Κλείνοντας είπε ότι επειδή θεωρεί ότι είναι ένα κείμενο με πολύ βασικές
αδυναμίες και ελλείψεις και ως προς την καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης και ως προς την προοπτική και την πρόταση λύσεων και
συγκεκριμένων αποτελεσματικών και αποδοτικών προτάσεων από άποψη
περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, διοικητική δομή και επειδή τα ποσά που
αναφέρονται δεν είναι πραγματικά, η Παράταξή της θα ψηφίσει αρνητικά το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Ο Επικεφαλής της Παράταξης ΕΜΠΡΟΣ Μ’ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ κ. Γ.
Ραιδεστινός είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ότι ο Δήμος θα έπρεπε να
είχε συζητήσει με τους πολίτες, τους εκφρασμένους φορείς, την κοινωνία. Αυτό
είναι το βασικό μειονέκτημα του επιχειρησιακού προγράμματος. Η πολιτική της
Δημοτικής Αρχής που φαίνεται μέσα από το πρόγραμμα αυτό, είναι μία
ανεπίκαιρη καταγραφή της κατάστασης και μια απλά διαχειριστική λογική που
βασίζεται κυρίως σε προβλέψεις, σε έργα ΣΔΙΤ.
Η Ακτοπλοΐα και η σύνδεσή μας δεν είναι σε καλό επίπεδο, δεν είναι σε καλή
κατάσταση η διασύνδεση των νησιών του Ιονίου.
Πρότεινε να εξεταστεί η περίπτωση ένταξης στο επιχειρησιακό, του έργου για το
φυσικό αέριο και στην Κέρκυρα και να γίνει μια μελέτη για την τοποθέτηση του
σταθμού και να ασκηθεί πίεση για την υλοποίησή του. Ανέφερε επίσης το θέμα
του νερού και το έργο των φραγμάτων. Λανθασμένα στοιχεία για την ανεργία
διότι ακόμα και τους τουριστικούς μήνες η ανεργία είναι μεγαλύτερη. Δεν
υπάρχει καταγραφή της δημοτικής περιουσίας, πως αξιοποιείται ή πως θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί προς το συμφέρον των συνδημοτών μας. Μη
χωροταξικός σχεδιασμός, που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα αλλά και όφελος των πολιτών.
Τα έργα που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι κυρίως
κατασκευαστικά και μικρό ποσοστό αυτών αναφέρονται στην κοινωνική
παρέμβαση του Δήμου και στην ενίσχυση της προνοιακής του πολιτικής.
Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σ. Μωραίτης στην τοποθέτησή του είπε μεταξύ
άλλων ότι για την καταγραφή των χρηματοδοτήσεων, μόνο για το έτος 2012
είναι απολογιστική, ενώ για τα υπόλοιπα έτη
έχει συμπεριληφθεί ο
προϋπολογισμός, δεν είναι εκτίμηση απορρόφησης χρηματοδότησης. Είναι
προϋπολογισμός.
Το επιχειρησιακό, είναι ένα πρόγραμμα που έχει περιορισμένες διαστάσεις
θεσμικά και περιλαμβάνει συγκεκριμένες αυτοτελείς δράσεις με διάρκεια μέσα
στο χρόνο εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως προβλέπεται
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από τις εγκυκλίους του Υπουργείου και η Δημοτική Αρχή είναι θεσμικά ακριβής
ως προς τη σύνταξή του.
Τόνισε ότι στα ενταγμένα έργα, περιλαμβάνονται όσα έχουν ήδη απόφαση
ένταξης.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προαπαιτούμενο για την ψήφιση του
Προϋπολογισμού και θα πρέπει να είναι καταρτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην περιλαμβάνονται προβλέψεις που δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν. Με
συναίσθημα ευθύνης, με το όραμα όπως εκφράστηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό
το οποίο διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν με αξιοποίηση του πολιτιστικού
αποθέματος.
O Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ κ. Κ. Λέσσης
είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
εκφράζει την Εκτελεστική εξουσία του Δήμου. Το ουσιαστικό σκέλος του
επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να εκφράζει την τριετία 2012 – 2014. Λείπει
το «όραμα» που είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή τι θα υλοποιήσουμε, τι θα
διεκδικήσουμε, τι θα βελτιώσουμε αλλά πρέπει να καταθέσουμε και το όραμα
ως προβληματισμό και διεκδίκηση κ.λ.π.
Αναφέρθηκε στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, στην εγκατάλειψη
βασικών θέσεων (βελτίωση υποδομών, οδοποιίας κ.λ.π.). Επίσης, τόνισε τη
σημασία συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έργων από το ΕΣΠΑ, καθώς και τα
προβλήματα που θέτει η Διαχειριστική Αρχή και πως θα μπορέσουμε να τα
ξεπεράσουμε. Να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να βρούμε
λύσεις. Να γίνει συζήτηση επίσης για τα λιμάνια, τις σχολικές υποδομές και πως
θα βρούμε λύση, τι προγράμματα θα γίνουν για την προστασία του
περιβάλλοντος, την αναδιάταξη του προγράμματος JESSICA, τα φράγματα, το
βιολογικό.
Καταλήγοντας, είπε ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα στερείται ρεαλιστικότητας
και έχει αποκλίσεις.
Ο κ. Δήμαρχος Κέρκυρας αφού άκουσε τους ομιλούντες είπε στην τοποθέτησή
του ότι οργανωτικά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του
Υπουργείου, γιατί θα ακολουθήσει η έγκριση του προϋπολογισμού.
Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, κυρίως όχι χρηματοδοτήσεων
αλλά προβλήματα γραφειοκρατίας. Η κατάσταση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
είναι σκληρή, δεν έχουμε υποστήριξη. Είμαστε συνεχώς σε συνεργασία με τα
Υπουργεία για να μην απενταχθούν έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, από το ΕΣΠΑ. Οι αδειοδοτήσεις πολλών έργων γίνονται με
δυσκολία. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και με τις μειώσεις από τη ΣΑΤΑ.
Διεκδικούμε επίσης από τα Υπουργεία τα μεγάλα έργα όπως τα Λιμάνια που
έχουμε επανειλημμένα ζητήσει τη διαχείριση, του Αεροδρομίου που έχει τεθεί
αρκετές φορές στις συναντήσεις με τον Υπουργό καθώς και για το έργο του
βιολογικού Σιδαρίου και Λευκίμμης. Τα περισσότερα έργα στο Δήμο μας γίνονται
με δικούς μας πόρους όπως Βίλλα Ρόσα, Αγ. Αικατερίνη, ΜΟΝ ΡΕΠΟ.
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Ο Επικεφαλής της Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Χ. Χαραλάμπους είπε στην
τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ένα
πολιτικό κείμενο που με σοβαροφάνεια προσπαθεί να περάσει τις αποφάσεις
της Κυβέρνησης.
Πολιτικό είναι το τμήμα του προγράμματος που αναφέρεται στον πρωτογενή
τομέα, στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρεία, τις
κοινωνικές δομές και τις παροχές. Τα στοιχεία που υπάρχουν στο επιχειρησιακό
γι’ αυτά τα θέματα δεν είναι ακριβή.
Όσον αφορά στο θέμα του πολιτισμού, δεν μπορεί να αναφέρεται μαζί με τον
τουρισμό. Είναι εντελώς διαφορετικά θέματα.
Για την εκπαίδευση, ορισμένα σχολεία είναι ακατάλληλα από θέμα υποδομής
αλλά και αντισεισμικής προστασίας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με
σοβαρότητα το θέμα της παιδείας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης της Δημοτικής Πλειοψηφίας κ. Ε.
Καρύδης είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ
της απόφασης για το όραμα ως προς τον ποιοτικό τουρισμό και τη βιώσιμη
ανάπτυξη από την άλλη μεριά το μοντέλο υπεράσπισης του μαζικού και άρα της
χαμηλής οικονομικής ποιότητας τουρισμού.
Ζητήματα, σημεία και αντιφάσεις υπάρχουν μέσα στο επιχειρησιακό που πρέπει
να επισημανθούν.
Στο θέμα των υποδομών π.χ. δεν αναφέρεται το γήπεδο μπάσκετ στον Άγιο
Προκόπιο της Δ.Ε. Αχιλλείων, που συνολικά διαθέτει οκτώ γήπεδα ποδοσφαίρου
και μπάσκετ, δείχνει την αποδοτικότητα των πρώην περιφερειακών Δήμων.
Στην κατανομή καταγράφεται μεν μία σημαντική παρέμβαση και αξιοποίηση
πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα ή από ίδιους πόρους, αλλά δεν
κατανέμονται αναλογικά για την περιφέρεια του Δήμου και το κέντρο του, γι’
αυτό θα πρέπει να προσέξουμε κάποια σημεία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα,
στη λογική της αναπτυξιακής πολιτικής που θα πρέπει να χαράξουμε, να
οριοθετήσουμε, να προγραμματίσουμε.
Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, αλλά η
υπηρεσιακή και πολιτική γραμμή χαράχτηκε και αποδόθηκε.
Επίσης, όσον αφορά στις κατασκηνώσεις ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ του ΠΙΚΠΑ είπε
ότι προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας,
ενώ αναγράφεται στο επιχειρησιακό ότι είναι από ίδιους πόρους.
Παρατήρησε ότι για τα οικονομικά στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος,
χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που υπάρχουν στην Β’ τριμηνιαία έκθεση (Ιούνιος
2012) και όχι αυτά που υπάρχουν στην Γ’ τριμηνιαία έκθεση.
Επίσης, αναφέρεται ότι θα γίνουν στοχευόμενες παρεμβάσεις, όπως π.χ.
ανάπλαση της τουριστικής ζώνης η οποία είναι αόριστη, άρα χωρίς μελέτη και
ομοίως το πολυχρηστικό κέντρο στην Παλαιοκαστρίτσα.
Ως προς το θέμα του δανείου, θεωρεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για
καθαρά αναπτυξιακούς λόγους, εφόσον μπορεί να ληφθεί.
Θα κριθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα, στην πορεία, ειδικά για το έτος 2013, θα
μπορούμε να δούμε τις δυνατότητές μας μέσα από τις τριμηνιαίες εκθέσεις που
θα υποβάλλουμε και θα επαναπροσδιορίζουμε στόχους και κατευθύνσεις.
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Χρειάζεται σκληρή οργανωτική δομή, διότι τα έσοδα του Δήμου είναι λίγα και θα
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ως προς την καθημερινότητα αλλά και ως
προς τους στόχους μας. Με τα νέα δεδομένα πρέπει να εργαστούμε για
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών, ολοκληρωμένη χρήση αποθήκης,
κάτι που είναι έτοιμο.
Θα ψηφίσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα με τις επιφυλάξεις που ανέφερε.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ κ. Σ. Βάρελης
τόνισε ότι έπρεπε να έχουν συμπεριληφθεί τα σωστά στοιχεία σε διάφορους
τομείς όπως η καταγραφή της δημογραφίας, δεν συμπεριελήφθη η μελέτη για
την παιδεία, για τα σχολικά κτίρια, να ενισχυθεί η νησιωτικότητα. Είπε επίσης ότι
θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις με τους πόρους που έχουμε ώστε να βοηθηθούν
οι κάτοικοι απέναντι στην κρίση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Β. Αρμενιάκος είπε
μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, ως αυτόνομη
οικονομική δραστηριότητα, να αναβαθμιστεί η Αντιδημαρχία πρωτογενούς
τομέα, να γίνουν αρδευτικά έργα και παρεμβάσεις βελτίωσης στο αγροτικό
δίκτυο.
Η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Δ. Βασιλάκη τόνισε
ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της υγείας κυρίως στην
αδυναμία πολλών πολιτών να καταβάλλουν χρήματα για τις ιατρικές τους
εξετάσεις στο νοσοκομείο και ανακοίνωσε ότι το Σωματείο τους αποφάσισε να
μην καταβάλλει κανένας Κερκυραίος πολίτης άπορος, άνεργος, μισθωτός για τα
νοσήλια και να του παρέχονται δωρεάν ιατρική βοήθεια.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Στ. Πελάης είπε
μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες των κατοίκων της
Κέρκυρας, το θέμα των εργαζομένων στον τουρισμό και η ανεργία και με βάση
αυτά θα πρέπει να υπάρξει το όραμα, ο στρατηγικός σχεδιασμός και το
επιχειρησιακό πρόγραμμα για την υγεία, την πρόληψη, την παιδεία, τον
πολιτισμό, την ποιότητα ζωής, τον τουρισμό, την αγροτική οδοποιία. Θα πρέπει
με σαφήνεια να αναφέρονται οι πρακτικοί τρόποι που θα ανταποκρίνονται και
θα καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη του
1) Την εισήγηση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου
2) Τα άρθρα 93, 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν. 3463/2006
3) Τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/2010
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4) Την υπ. αριθμόν 20-511/16-11-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κέρκυρας «περί εγκρίσεως του «Οράματος» και του στρατηγικού σχεδιασμού της
Δημοτικής Αρχής, στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Κέρκυρας για την περίοδο 2012 – 2014»,
5) Την υπ. αριθμόν 1 /04-02-2013 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Δήμου Κέρκυρας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης
6) Την υπ’ αριθμόν 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534 Β΄) Υπουργική Απόφαση
«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».
7) Το 185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221 Α΄) Προεδρικό Διάταγμα «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού».
8) Την υπ’ αριθμόν 5694/3-2-2011(ΦΕΚ 382 Β΄) Υπουργική Απόφαση που
τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534 Β΄)
9) Το υπ’ αριθμόν 89/29-09-2011 (ΦΕΚ 213 Α΄) Προεδρικό Διάταγμα που τροποποιεί
το υπ’ αριθμ. 185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221 Α΄)
10) Την περίπτωση ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 (ΦΕΚ
Α΄215)

Τις (25) θετικές ψήφους των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης
της Δημοτικής Πλειοψηφίας κ.κ. Ι. Ρίγγα, Ε. Σ. Κροκίδη, Καρύδη, Β. Βλάσση, Κ.
Νίκου, Σ. Μωραίτη, Γ. Ανυφαντή, Γ. Μάμαλου, Σ. Αργυρού (του Νικολάου), Σ.
Μουζακίτη, Χ. Μιχαλάκη, Γ. Πανταζή, Σ. Πανδή, Χ. Βλάσση, Α. Σαγιά, Γ. Φωτεινού,
Σ. Ρίγγα, Α. Δήμου, Σ. Αργυρού (του Ευαγγέλου), Θ. Τσιμπούλη, Ο. Καποδίστρια,
Β. Μαγουλά, Α. Μοναστηριώτη, Α. Κασίμη, Ν. Ζέρβα,
Τις (19) αρνητικές ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων
Της Παράταξης ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ κ.κ. Α. Αυλωνίτη, Γ. Παντελιού, Κ.
Λέσση, Σ. Καρδακάρη, Β. Κουρσάρη, Σ. Βάρελη, Ε. Λαβράνου, Α. Μάζη, Σ. Ρουβά,
Της Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Ι. Πιέρρη, Θ. Μάστορα,
Β. Αρμενιάκου, Στ. Πελάη, Δ. Βασιλάκη, Ν. Ζερβού,
Της Παράταξης ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ κ.κ. Μ. Υδραίου, Στ. Πέρρου
Της Παράταξης ΕΜΠΡΟΣ Μ’ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ κ. Γ. Ραιδεστινού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.

Την έγκριση έκθεσης των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας περιόδου 2012 – 2014.
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2.

Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας

περιόδου 2012 – 2014, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Απόφασης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4-51/17-02-2013
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΡΟΚΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
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