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ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

«Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου
Κέρκυρας περιόδου 2012- 2014».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου. ∆εν αποτελεί µόνο πρόγραµµα αναπτυξιακών
υποδοµών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών των δηµοτικών
υπηρεσιών καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από το ∆ήµο. Επιπλέον προωθεί την
ανάπτυξη συνεργασιών του ∆ήµου µε άλλους φορείς.
Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τo Επιχειρησιακό Προγράµµα των ∆ήµων έχει ως εξής:
α).Τα άρθρα 266 & 267 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
β). Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114Α)
γ).Η 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534Β’) Υπουργική Απόφαση «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος
υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ α’βαθµού».
δ).Το 185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221Α’) Προεδρικό ∆ιάταγµα «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των
ΟΤΑ α’βαθµού».
ε).Η 5694/3-2-2011 (ΦΕΚ 382Β’) Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί την
υπ.αριθµ.18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534Β’)
στ).Το 89/29-09-2011 (ΦΕΚ 213Α’) Προεδρικό ∆ιάταγµα που τροποποιεί το
υπ.αριθµ.185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221Α’)
ζ). Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν.4018/2011(ΦΕΚ 215Α)
η). Η παρ. 5 του άρθρου 2 «Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών»
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 268Α/31-12-2011) µε την οποία
παρατείνεται η εκπόνηση των ΕΠ έως 30-09-2012.
Ο ∆ήµος Κέρκυρας για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ακολούθησε την
εξής προβλεπόµενη διαδικασία:

1. Mε την υπ.αριθµ.34171/19.05.2011 απόφαση ∆ηµάρχου συγκροτήθηκε Οµάδα
Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Κέρκυρας 2012-2014.
2. Με το υπ.αρ.30177/10.05.2011 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης ζητήθηκε από τις υπηρεσίες του ∆ήµου και τα Νοµικά Πρόσωπα η περιγραφή
και αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης.
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3. Με την υπ΄αριθµ.65751/29.08.2011 απόφαση ∆ηµάρχου, τροποποιήθηκε η Οµάδα
κατάρτισης του Ε.Π. και µετονοµάστηκε σε ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου (∆.Ο.Ε.), µε
τις εξής αρµοδιότητες:
• Να σχεδιάσει και οργανώσει τις διαδικασίες συλλογής στοιχείων του ∆ήµου
και των Νοµικών Προσώπων και την επεξεργασία αυτών
• Να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση του ∆ήµου Κέρκυρας και των
Νοµικών του Προσώπων
• Να συντάξει το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Φάση Α’:
Στρατηγικός Σχεδιασµός & Φάση Β’: Επιχειρησιακός – Οικονοµικός
Προγραµµατισµός) και να το υποβάλλει στο ∆ήµαρχο και την Εκτελεστική
Επιτροπή
• Να επικοινωνεί µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου & των Νοµικών Προσώπων για
τις απαιτούµενες ενέργειές τους, όσον αφορά τη σύνταξη του σχεδίου.
4. Η αρµόδια, κατά της οργανικές διατάξεις του ∆ήµου, υπηρεσία επί θεµάτων
Προγραµµατισµού, συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τις προτάσεις των υπηρεσιών καθώς
και τις προτάσεις των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
5. Από την ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου και την αρµόδια υπηρεσία Προγραµµατισµού,
καταρτίσθηκε, παρουσιάστηκε και παραδόθηκε ως σχέδιο στην Εκτελεστική Επιτροπή, η
Α΄φάση του ΕΠ – τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασµού(9.11.11)
Στο τεύχος αυτό, που αποτελείται από τρία µέρη, έγινε προσπάθεια για την όσο το
δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στο ∆ήµο, τόσο ως
εδαφικής και διοικητικής περιφέρειας (1ο Μέρος), όσο και ως νοµικής οντότητας (2ο
Μέρος). Στο 3ο Μέρος αποτυπώνεται, όσο πιο ξεκάθαρα και ευδιάκριτα γίνεται, η
στρατηγική του ∆ήµου για την περίοδο 2012-2014 καθώς και οι αναπτυξιακές
προτεραιότητες που τη συνοδεύουν.
6. Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού στις 16/11/2011
µε το υπ.αρ.6/2011 πρακτικό της και το εισήγαγε προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, όπου εγκρίθηκαν οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Γενικοί Στόχοι του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ. 20-511/16-11-2011 απόφασή
του.
7. Το εγκεκριµένο Τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασµού, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
∆ήµου για δηµόσια διαβούλευση, το διάστηµα από 18/11/2011 έως 02/12/2011.
8. Πραγµατοποιήθηκε άτυπη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, στις
10/01/2012 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Επιτροπής και ∆ήµαρχου Κέρκυρας
κ.Τρεπεκλή (αρ.πρωτ.93134/13.12.2011) όπου παρουσιάσθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο,
γνωστοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα για την υποβολή προτάσεων και έγινε συζήτηση
επί αυτών. Προσκλήθηκαν παραγωγικοί, επαγγελµατικοί και κοινωνικοί φορείς της
πόλης. Στόχος της δηµόσιας διαβούλευσης ήταν αφενός η ενηµέρωση των πολιτών, των
τοπικών επαγγελµατικών, επιστηµονικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων
του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής, για το αναπτυξιακό όραµα του ∆ήµου της
περιόδου 2012-2014 και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση και την
εξειδίκευσή του.
9. Με το υπ.αρ. οικ.94176/17.12.2012 έγγραφο της ∆/νσης Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής προς την Εκτελεστική Επιτροπή παρουσιάστηκε σύνοψη
των συµπερασµάτων που προέκυψαν από τη δηµόσια διαβούλευση. Επειδή δεν
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υποβλήθηκαν προτάσεις, παρατηρήσεις, επισηµάνσεις -εγγράφως ή ηλεκτρονικά- που θα
βοηθούσαν στη βελτίωση του Στρατηγικού Σχεδιασµού, δεν προέκυψε αναθεώρηση
σηµείων της Α’ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Στρατηγικός Σχεδιασµός).
10. Η Α’φάση του «Στρατηγικού Σχεδιασµού» γνωστοποιήθηκε σε όλες τις ∆/νσεις του
∆ήµου, τα Νοµικά Πρόσωπα καθώς και στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες, από
τους οποίους ζητήθηκε να προτείνουν, µε γραπτή εισήγησή τους, κατ΄αντιστοιχία προς
τους άξονες και τα µέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους για την περίοδο 20122014 και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχηµένες κατά σειρά
προτεραιότητας.(τα υπ.αριθµ. 83338/05.10.2012, 83340/05.10.2012, 83341/05.10.2012,
93455/11.12.2012 έγγραφα ∆ηµάρχου Κέρκυρας).
11. Το διοικητικό συµβούλιο κάθε Νοµικού Προσώπου συνεδρίασε λαµβάνοντας
απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν και απέστειλε πρακτικό προς
την Εκτελεστική Επιτροπή. Ειδικότερα :
• Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας
Αριθµός απόφασης 13-7/25.10.2012
• ∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Περιβάλλοντος ∆ΟΠΑΠ
Αριθµός .απόφασης 15-1/19.10.2012
• Πινακοθήκη ∆ήµου Κέρκυρας
Αριθµός απόφασης 3-1/17.10.2012
• ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας
Αριθµός απόφασης 4-9/12.10.2012
• Μονοµετοχική Ανώνυµη Εταιρία ∆ήµου Κέρκυρας – Μ.Α.Ε.∆Η.Κ
Αριθµός απόφασης 16-3/22.10.2012
• ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κέρκυρας
Αριθµός απόφασης 1-3/18.01.201
12. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, επεξεργάστηκε τις
προτάσεις των υπηρεσιών, των συµβουλίων των ∆ηµοτικών, Τοπικών κοινοτήτων, τις
αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου και συνέταξε σχέδιο Επιχειρησιακού
Προγράµµατος περιόδου 2012-2014 το οποίο απέστειλε στην Εκτελεστική Επιτροπή µε
το υπ.αρ.7693/28.01.2013 έγγραφό της.
Η δοµή του τεύχους Επιχειρησιακού και Οικονοµικού Σχεδιασµού, έχει την ακόλουθη
µορφή:
• Επιχειρησιακός Σχεδιασµός, όπου περιλαµβάνεται το Σχέδιο ∆ράσης για την
επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασµού. Παράλληλα προκύπτουν η
παρουσίαση, η ιεράρχηση και ο προγραµµατισµός των επιµέρους δράσεων καθώς
και η οριστικοποίηση των έργων / προγραµµάτων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.
• Οικονοµικός Προγραµµατισµός, όπου γίνεται εκτίµηση των αναµενόµενων
εσόδων του ∆ήµου και καταγραφή των δυνητικών πηγών χρηµατοδότησης του
για την τριετία 2012-2014.
• ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος,
όπου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία καθορίζονται ενδεικτικοί δείκτες αποτελέσµατος
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των στόχων και
δείκτες υλοποίησης ή εκροών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
βαθµού υλοποίησης των δράσεων του προγράµµατος.
13. Με την υπ.αρ.1/4-2-2013 απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή προχώρησε στην
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ετών 2012-2014 και το απέστειλε µε δική
της εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση, έγκριση και ψήφιση.
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14. Με την υπ.αρ.4-51/17-2-2013 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Κέρκυρας 2012-2014.
15.Με το υπ.αρ…………έγγραφο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απέστειλε στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την απόφασή του
για τον προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας.
16.Το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας,
καταχωρείται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο
µέσο.

Ο ∆ήµαρχος Κέρκυρας

Τρεπεκλής Ιωάννης
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