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Θέμα: : «Διασφάλιση Διαχειριστικής Ικανότητας Δήμου Κέρκυρας για την Προγραμματική
Περίοδο 2014 – 2020»
Στην Κέρκυρα σήμερα 4 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο
Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 15777/30-32017 πρόσκληση του Προέδρου της –Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, η
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία αφού σε
σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντες οι 12:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Κωνσταντίνος Νικολούζος, Πρόεδρος
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
Γεώργιος Καρύδης
Βασίλειος – Άρης Μπαλής
Γεώργιος Ραιδεστινός
Νικόλαος Αναστασόπουλος
Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
Ανδρέας Γουλής
Βασίλειος Καββαδίας
Σπυρίδων Καλούδης
Θεόδωρος Λουκανάρης
Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα

Απουσίαζαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αλέξανδρος Ασπιώτης και Ανδρέας Σκούπουρας λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ, ενώ
είχαν προσκληθεί και παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής κ. Ευάγγελος Πίτσας κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος και ο
Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Εγκαταστάσεως & Αδειών
Μεταφορών κ. Σπυρίδων Κορωνάκης κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου,
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η σειρά των θεμάτων που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν έχει ως εξής : 1, 2.

Διεκόπη η συνεδρίαση επειδή, λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων
παρατάθηκε η συζήτηση και η συνεδρίαση για τη συζήτηση και ψήφιση των υπολοίπων
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως θα συνεχιστεί την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00.
Θέμα 1ο: «Διασφάλιση Διαχειριστικής Ικανότητας Δήμου Κέρκυρας για την Προγραμματική
Περίοδο 2014 – 2020»
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ζήτησε από τον κ. Πίτσα να εισηγηθεί το πρώτο
θέμα της συνεδρίασης.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ.
Πίτσας ενημέρωσε τα Μέλη αναφορικά με τη σύνταξη του Προσχεδίου Διαδικασιών της
Διαχειριστικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα του Δήμου Κέρκυρας, ως εξής:
« Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κέρκυρας και
συγκεκριμένα το Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας είναι
αρμόδιο για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής
επάρκειας του Δήμου, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (έργων,
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών). Μέρος της επάρκειας είναι η τυποποίηση των
διαδικασιών σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης πράξεων η οποία αποτυπώνεται στο
«Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Κέρκυρας» 2η Έκδοση.
Η παρούσα έκδοση του εγχειριδίου διαδικασιών, έχει ακολουθήσει το πρότυπο της ΜΟΔ ΑΕ
(με την συνεργασία της ΕΕΤΑΑ), το οποίο προέκυψε κατόπιν εντολής της ΕΑΣ/ Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους
δήμους της χώρας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για τη διοικητική, επιχειρησιακή και
χρηματοοικονομική ικανότητά τους ως δικαιούχων την περίοδο 2014 – 2020.
Στο παρόν εγχειρίδιο, ως «έργο» ή «πράξη» νοείται κάθε πράξη ή δράση ενταγμένη στο
Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου, του
οποίου το αποτέλεσμα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και η
οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών ή εκπόνηση μελέτης» είτε ως «απόκτηση
εξοπλισμού» (προμήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδομών» (σχεδιασμός και εκτέλεση τεχνικών
έργων) ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων (υποέργα).
Τέλος το έργο (πράξη) δύναται να υλοποιείται με ίδια μέσα ή να περιλαμβάνει υποέργα που
υλοποιούνται με αυτό τον τρόπο. Το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Δήμου
Κέρκυρας» εφαρμόζεται υποχρεωτικά για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου,
ενώ μπορεί να βρει εφαρμογή και σε άλλα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από
εθνικούς πόρους.»
Στη συνέχεια ο κ. Πίτσας ανέλυσε τα επιμέρους μέρη του Προσχεδίου και αφού απάντησε
στις ερωτήσεις των Μελών, ζήτησε την έγκρισή του.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής τόνισε στο σημείο αυτό, την ανάγκη σχεδιασμού και
ιεράρχησης των έργων ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τη σωστή προετοιμασία ώστε
μόλις υπάρξει χρηματοδότηση να είμαστε έτοιμοι για την κατάθεση προτάσεων.
Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζουν Ομόφωνα
Εγκρίνουν το Προσχέδιο Διαχειριστικής Ικανότητας Δήμου Κέρκυρας για την Προγραμματική
Περίοδο 2014 – 2020, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτού και το διαβιβάζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1-1/4-4-2017
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γραμματέας της Ε.Ε.

Γεώργιος Μαρούφωφ

Όλγα Νικηφόρου

