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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού Τακτικής (18ης) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας 

στις 15-11-2017 
   _________________ 

Αριθμ. Απόφασης : 18 - 714 
Θέμα: «Συγκρότηση «Αστικής Αρχής» στο πλαίσιο της υποβολής και παρακολούθησης της 
υλοποίησης της «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης 
Κέρκυρας». 
 

Στην Κέρκυρα την 15η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική (18η) Συνεδρίαση, στη Συνεδριακή Αίθουσα 
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ’ αριθμόν 
57384/10-11-2017 πρόσκληση της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας, 
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού 
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.  

 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν 

παρόντες οι 32: 
1. Μουζακίτη Μαρία – Πρόεδρος 
2. Καλόγερος Νικόλαος – Αντιπρόεδρος (προσήλθε κατά την εκφώνηση των ονομάτων) 
3. Λάμπουρα Μαρία - Γραμματέας  
4. Καρύδης Γεώργιος (προσήλθε κατά την εκφώνηση των ονομάτων) 
5. Ραιδεστινός Γεώργιος 
6. Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας 
7. Σκούπουρας Ανδρέας 
8. Ασπιώτης Ευγένιος - Σπυρίδων   
9. Καρύδη Σοφία 
10. Καββαδίας Βασίλειος 
11. Καλούδης Σπυρίδων 
12. Κρητικός Ιωάννης 
13. Γκούσης Νικόλαος 
14. Μπαλής Βασίλειος – Άρης 
15. Φαϊτάς Αλέξανδρος  
16. Κορακιανίτης Νικόλαος 
17. Καζιάνης Σωτήριος 
18. Κουλούρης Αρσένιος 
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19. Γουλής Ανδρέας  
20. Μάστορα Θεονύμφη – Αθανασία 
21. Υδραίου Μερόπη – Σπυριδούλα 
22. Σερεμέτης Ιωάννης 
23. Κουλούρης Σάββας 
24. Κόντης Κωνσταντίνος 
25. Μαρκάτης Ιωάννης 
26. Τρεπεκλής Ιωάννης 
27. Δήμου  Αλέξανδρος 
28. Ρίγγας Σπυρίδων  
29. Μάμαλος Γεώργιος 
30. Μουζακίτης Σπυρίδων    
31. Χαραλάμπους Χαράλαμπος 
32. Μάστορας Θεοχάρης – Μαρίνος 
 
Προσήλθαν: Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Λ. Παγκράτης, Στ. Απέργης, Θ. 
Τσιμπούλη, Β. Αρμενιάκος, Ι. Πιέρρης, κατά το 1ο προ ημερησίας διατάξεως θέμα ο κ. Ν. 
Ράλλης, κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. ο κ. Ν. Αναστασόπουλος. 
Αποχώρησαν: Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. ο κ. Γ. Μάμαλος, μετά την ψήφιση 
του 3ου θέματος οι κ.κ. Θ. Τσιμπούλη, Χ. Χαραλάμπους, Θ.Μ. Μάστορας, Β. Αρμενιάκος, Ι. 
Πιέρρης, μετά την ψήφιση του 42ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Ι. Κρητικός, Ν. Γκούσης. 
Απουσίαζαν: Οι κ.κ. Σ. Βλάχος, Α. Ασπιώτης (δικαιολογημένως απών), Μ.Δ. Ράπτης, Μ. 
Πρεντουλής, Ι. Τσιριμιάγκος, Θ. Λουκανάρης (δικαιολογημένως απών), Δ. Μεταλληνός, Ν. 
Χειρδάρης, Γ. Μπούκα, Στ. Πελάης. 
 
 
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος προσκλήθηκε και ήταν παρών στη 
Συνεδρίαση.  
 
Προσκλήθηκαν στη Συνεδρίαση οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων και ήταν 
παρόντες οι κάτωθι : 
Δ.Κ. Αλεπούς – κ. Χριστόδουλος Κότσης 
Δ.Κ. Λιαπάδων – κ. Νικόλαος Κορακιανίτης 
Τ.Κ. Αγρού – κ. Νικόλαος Τριβυζάς 
Δ.Κ. Μωραϊτίκων – κ. Αλέξανδρος Γιαννούλης 
 
 
  

Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε το 4ο θέμα της ημερησίας διατάξεως 
(υπ’ αριθμόν 18-714) «Συγκρότηση «Αστικής Αρχής» στο πλαίσιο της υποβολής και 
παρακολούθησης της υλοποίησης της  «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης πόλης Κέρκυρας» και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου την υπ’ αριθμόν οικ. 57368/10-11-2017 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής – Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης :  
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Κέρκυρα,  10/11/2017 
Αρ.Πρωτ. Οικ.  57368 

 
Προς 
Την  Πρόεδρο Δημοτικού  
Συμβουλίου  κ. Μαρία Μουζακίτη 
  

Θέμα:  Συγκρότηση «Αστικής Αρχής» στο πλαίσιο της υποβολής και παρακολούθησης της υλοποίησης της 
 “Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας” 

 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ιονίων Νήσων με την από 5-7-2017 (Α.Π.: 1821) Πρόσκληση, καλεί το Δήμο 
Κέρκυρας για την υποβολή πρότασης Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στη ενότητα 4 - «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΠΕΠ «Ιονίων 
Νήσων 2014-2020». 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης «Στρατηγικών 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΒΑΑ) και «άλλων  Χωρικών Στρατηγικών». Η Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων 
αφορά κατά βάση στις «άλλες  Χωρικές Στρατηγικές», ενώ όπως προβλέπεται στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, 
θα υλοποιηθούν και παρεμβάσεις «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΒΑΑ). Σε αυτές τις κατηγορίες έχουν 
προβλεφθεί συγκεκριμένοι πόροι, κατανεμημένοι ανά «Επενδυτικές Προτεραιότητες». 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Χωρικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Υλοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων Δράσεων, καθώς και με την 
αντιπροσωπευτικότητα του Συστήματος Διακυβέρνησης. 

Τα απαραίτητα βήματα σχεδιασμού, υποβολής, αξιολόγησης και διαχείρισης των ΟΧΕ ορίζονται κατ’αρχήν στα 
κείμενα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και εξειδικεύονται: 

 στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, 
υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020» ( Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-7-
2015) και, 

 στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για τη διαχείριση 
και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» (Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016). 

Ο Δήμος Κέρκυρας, ως Φορέας Στρατηγικής, καλείται, στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης να σχεδιάσει και 
να υποβάλει κείμενο Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση 
εξειδίκευσης ΟΧΕ της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων. Επισημαίνεται ότι το  εν λόγω κείμενο 
θα ακολουθήσει το πρότυπο του επισυναπτόμενου στην Πρόσκληση «Εντύπου Υποβολής Στρατηγικής ΟΧΕ» και 
τον «Οδηγό» που το συνοδεύει.  

Ο Δήμος Κέρκυρας θέλοντας να διασφαλίσει την αντιπροσωπευτικότητα του Συστήματος Διακυβέρνησης, τη 
διασφάλιση της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, 
προσδιόρισε την προβλεπόμενη «Αστική Αρχή» με την συμμετοχή τοπικών Φορέων ως Εταίρων και ρόλο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της Χωρικής Στρατηγικής (ΟΣΧΑ), διασφάλισης της ποιότητας των Πράξεων στο 
πλαίσιο της ΟΧΕ και συντονισμού της Εταιρικής Σχέσης. 

Η Πρόταση δεν θα υποβληθεί μόνο από το Δήμο Κέρκυρας, αλλά από την «Αστική Αρχή», της οποίας επικεφαλής 
ορίζεται ο Δήμος Κέρκυρας. 

Ειδικότερα, η περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ αναφέρεται στο ιστορικό κέντρο της Πόλης, τη ζώνη επιρροής του, 
καθώς και τον πυρήνα της σύγχρονης πόλης. Το ιστορικό κέντρο, η «Παλιά Πόλη» αποτελεί μνημείο της UNESCO 
με πλούσιο πολιτιστικό υλικό και άυλο απόθεμα και ανταποκρίνεται στον «χωρικό τύπο» αναφοράς της 
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Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και το εγκεκριμένο ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Η Τοπική Στρατηγική, σύμφωνα 
με την Πρόσκληση πρόκειται να εστιάσει στην παραγωγική αξιοποίηση στοιχείων του πολιτιστικού της 
αποθέματος, υλικού και άυλου και ειδικότερα: 

 στην ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και περιόδων που συνθέτουν την ταυτότητα της πόλης 
 στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός νέου για τα δεδομένα της πόλης τομέα, της δημιουργικής και πολιτιστικής 

οικονομίας και επιχειρηματικότητας 
 στην προώθηση του αστικού / πολιτιστικού τουρισμού, με την αξιοποίηση κυρίως του μνημειακού πλούτου 

και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας 
 στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με έμφαση σε στοιχεία όπως το αστικό περιβάλλον, η διαχείριση της 

κυκλοφορίας κλπ 
 στην προώθηση της καινοτομίας και την αξιοποίηση της γνώσης και των νέων τεχνολογιών και στην 

κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. 

Ο Δήμος Κέρκυρας, ανταποκρινόμενος από νωρίς στις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
κατανοώντας το σύνθετο χαρακτήρα της αναπτυξιακής χωρικής στρατηγικής, αλλά και τα απαραίτητα στοιχεία της 
ανοιχτής διαβούλευσης και  του συστήματος διακυβέρνησης, προετοίμασε ήδη από το Δεκέμβριο του 2016 ένα 
σχέδιο διαβούλευσης και κατέληξε τον Ιούλιο του 2017 σε ένα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης» 
(ΟΣΧΑ) με εφαρμογή την Πόλη της Κέρκυρας, λειτουργικά οριζόμενη, σύμφωνα με τα παραπάνω. Η περιοχή 
εφαρμογής του ΟΣΧΑ απεικονίζεται λειτουργικά στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

Πόλη Κέρκυρας

Νέα Πόλη Ιστορικό Κέντρο

Τουριστικοί Πόλοι στην 
Ευρύτερη “Λειτουργική Περιοχή 

Παρέμβασης”  

 

 

Το ΟΣΧΑ έχει εξειδικευθεί σε Σχέδιο Δράσης με τη μορφή «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ). 

Με την παρούσα απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας καλείται να επικυρώσει την συγκρότηση της 
προβλεπόμενης «Αστικής Αρχής», με τους όρους, τις λειτουργίες και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο 
συνημμένο «Πρωτόκολλο Συνεργασίας». 

Η Αστική Αρχή έχει την επωνυμία «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας». Επικεφαλής Εταίρος της 
Αστικής Αρχής θα είναι ο Δήμος Κέρκυρας. Οι Εταίροι της Αστικής Αρχής, με ιδιότητα Δημόσιου Φορέα και όπως 
προέκυψαν από το βαθμό ανταπόκρισης και εμπλοκής τους κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, προτείνεται να 
είναι: 

 ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΔΟΠΑΠ),  
 το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέρκυρας (ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ). 
 η Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας,  
 το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,  
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 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κέρκυρας,  

Στο πλαίσιο της Αστικής Αρχής συγκροτούνται μηχανισμοί «Διακυβέρνησης» και  «Εταιρικής Σχέσης». Η 
Διακυβέρνηση του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ αφορά στην κατάρτιση, την υποβολή της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Κέρκυρας, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής της, καθώς 
και στην επικαιροποίηση της Στρατηγικής και εισηγείται κατάλληλα  στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας.  

Η «Ομάδα Διακυβέρνησης» συγκροτείται από εκπροσώπους που ορίζονται : 

 από τα αρμόδια Όργανα των παραπάνω προτεινόμενων Εταίρων και, 

 από τους συντονιστές των Θεματικών Ομάδων της Εταιρικής Σχέσης.  

Στην Ομάδα Διακυβέρνησης της Αστικής Αρχής προεδρεύει ο Δήμαρχος Κέρκυρας. 

Στην Εταιρική Σχέση που εντάσσεται στις δραστηριότητες της Αστικής Αρχής συμμετέχουν τοπικοί Φορείς, λοιποί 
Φορείς και Πολίτες σε πέντε επιμέρους Θεματικές Ομάδες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
αντιπροσώπευση και συμμετοχικότητα της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και των Εγκυκλίων 
που εξειδικεύουν τις ΒΑΑ/ΟΧΕ, η «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας» είναι αρμόδια για την 
υποβολή του ΟΣΧΑ, ενώ κατά την υλοποίηση της ΟΧΕ θα εξετάζει την ποιότητα των Δράσεων (Πράξεων) και τη 
συνάφειά τους με την ολοκληρωμένη αστική στρατηγική (ΟΣΧΑ) και με το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.  

Η «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας» προτίθεται να αναθέσει καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα στην 
ΕΕΤΑΑ Α.Ε., περιγράφοντας τις σχετικές διαδικασίες στην οικεία Ενότητα του Εντύπου Υποβολής.  

Η ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης (με βάση τη Διαδικασία Δiν_1: «Ορισμός 
Ενδιάμεσου Φορέα» που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ 2014-
2020) και στο Έντυπο Υποβολής της ΟΧΕ και, σε συνέχεια διαβούλευσης με την Αστική Αρχή, θα  καθορίσει 
επ’ακριβώς το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων τα οποία θα αναλάβει η Αστική Αρχή και ο Ενδιάμεσος Φορέας. 
Σε όλα τα ανωτέρω θα διασφαλίζεται η αρχή του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων.  

Μετά την οριστικοποίηση των καθηκόντων αυτών, τα Συλλογικά Όργανα θα κληθούν να εγκρίνουν το οριστικό 
Πρωτοκόλλο Συνεργασίας και την ενεργοποίηση του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ. 
Η Αστική Αρχή υποστηρίζεται επιστημονικά και τεχνικά από «Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης 
του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ» (εφεξής και «Ομάδα Παρακολούθησης») η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Δημάρχου 
Κέρκυρας, στελεχώνεται από επιστήμονες του Δήμου Κέρκυρας και μπορεί να υποστηρίζεται και από  εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Με δεδομένα τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας:  

1. Η ανάληψη από το Δήμο Κέρκυρας του ρόλου της Διοικητικής Αρχής  που θα σχεδιάσει και θα συντονίσει 
την υποβολή και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την περιοχή παρέμβασης (Πόλη της 
Κέρκυρας) 

2. Ο ορισμός του Δήμου Κέρκυρας ως Φορέας Στρατηγικής της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής  
Επένδυσης Πόλης της Κέρκυρας με τη μορφή «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) 

3. Η συγκρότηση Αστικής Αρχής με την Επωνυμία «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ Δήμου Κέρκυρας» με Επικεφαλής 
Εταίρο το Δήμο Κέρκυρας και με την συμμετοχή εξής των εξής τοπικών αρχών και φορέων:  

 Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΔΟΠΑΠ),  

 Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέρκυρας (ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ, 

 Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας,  

 Ιόνιο Πανεπιστήμιο,  

 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κέρκυρας,  

4. Η έγκριση του συνημμένου στην παρούσα εισήγηση «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» 
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5. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κέρκυρας στην υπογραφή του, ως Επικεφαλής Εταίρου 

6. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κέρκυρας στην συγκρότηση της «Ομάδας Συντονισμού και Τεχνικής 
Παρακολούθησης του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ» («Ομάδα Παρακολούθησης»), η οποία στελεχώνεται από επιστήμονες 
του Δήμου Κέρκυρας και μπορεί να υποστηρίζεται και από  εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της 
Ομάδας Παρακολούθησης δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη των Μηχανισμών της Αστικής Αρχής. 

7. Ο ορισμός στην «Ομάδα Διακυβέρνησης» της Αστικής Αρχής ενός μέλους ως εκπρόσωπο του Δήμου 
Κέρκυρας σε αυτήν, καθώς και ενός μέλος ως αναπληρωτή του. 

                             
                             Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                        Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 
 
 

                            Ευάγγελος Πίτσας 
                             ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 
Συννημένα : (σε ηλεκτρονική μορφή) 
Σχέδιο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  
Aποφάσεις Εταίρων Αστικής Αρχής 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
Αρχείο 
Αρχείο Διευθυντή ΠΟΠ 
 
 
 

              
Ακολούθως η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά 
  

 
 
 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

Αφού έλαβε υπόψη του :  
1. την ανωτέρω έγγραφη εισήγηση, 
2. τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 
6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3), 
3. τα άρθρα 93 – 100 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/08-06-2006) και τα άρθρα 65 – 69 και 
224 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), 
4. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
5. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τ. Α’) : «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις», 
6. τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α’), «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
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Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ/τος 318/1992 (Α/161) και λοιπές 
ρυθμίσεις», 
 

 
 
Με τις θετικές ψήφους των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Τη συγκρότηση «Αστικής Αρχής» στο πλαίσιο της υποβολής και παρακολούθησης της 
υλοποίησης της «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας» 
με την επωνυμία «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ Δήμου Κέρκυρας», με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο 
Κέρκυρας και με την συμμετοχή των εξής τοπικών αρχών και φορέων :  
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΔΟΠΑΠ),  
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέρκυρας 
(ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ), 
Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας,  
Ιόνιο Πανεπιστήμιο,  
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κέρκυρας. 
 

Την  ανάληψη από το Δήμο Κέρκυρας του ρόλου της Διοικητικής Αρχής  που θα σχεδιάσει 
και θα συντονίσει την υποβολή και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
περιοχή παρέμβασης (Πόλη της Κέρκυρας). 
 

Τον ορισμό του Δήμου Κέρκυρας ως Φορέα Στρατηγική της Τοπικής Στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής  Επένδυσης Πόλης της Κέρκυρας με τη μορφή «Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ). 
 

Την έγκριση του «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» ως ακολούθως :  

Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ 

 
του Δήμου Κέρκυρας, της ΔΟΠΑΠ, του ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ, της Δημοτικής Πινακοθήκης, του 

Ιονίου Πανεπιστημίου και του  
ΤΕΕ (Παράρτημα Κέρκυρας) για την συγκρότηση 

«Αστικής Αρχής»  
του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) 

με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) 
της Πόλης της Κέρκυρας 
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Σήμερα ………………………………………………………..στην πόλη της Κέρκυρας, τα εξής συμβαλλόμενα 
μέρη : 
αφενός,  
 ο Δήμος Κέρκυρας που εδρεύει επί της οδού   και εκπροσωπείται νόμιμα από το 

Δήμαρχο Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνο Νικολούζο, ο οποίος στη συνέχεια θα αποκαλείται και 
ως «Επικεφαλής Εταίρος» της Αστικής Αρχής ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας και,   

αφετέρου,  
 ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΔΟΠΑΠ), 

που εδρεύει επί της οδού   και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
 το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέρκυρας 

(ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ), που εδρεύει επί της οδού   και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
 η Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας, που εδρεύει επί της οδού   και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον 
 το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει επί της οδού   και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον 
 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κέρκυρας, που εδρεύει επί της οδού
 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

οι οποίοι στη συνέχεια θα αποκαλούνται και ως «Εταίροι Διακυβέρνησης» της Αστικής Αρχής 
ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας, 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την με Α.Π. 1821 από 5 Ιουλίου 2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο 
πλαίσιο του ΕΠ «Ιονίων Νήσων 2014-2020», 
2. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020. 
3. Την με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/302015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των 
ΟΧΕ ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020»,  
4. Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των 
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης», 
5. την υπ’ αριθμόν 18-714/15-11-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας με 
θέμα «Συγκρότηση «Αστικής Αρχής» στο πλαίσιο της υποβολής και παρακολούθησης της 
υλοποίησης της «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας». 
6. την με αριθμό 15-2/14-11-2017  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΔΟΠΑΠ),  με θέμα την 
«Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, της ΔΟΠΑΠ, του ΔΗΠΕΘΕ-
ΚΕΔΚ, της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του  ΤΕΕ (Παράρτημα 
Κέρκυρας) για την συγκρότηση “Αστικής Αρχής”  του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής 
Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της Πόλης της 
Κέρκυρας», 
7. την με αριθμ. …/………  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέρκυρας (ΔΗΠΕΘΕ-
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ΚΕΔΚ),  με θέμα την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, της 
ΔΟΠΑΠ, του ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ, της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του  
ΤΕΕ (Παράρτημα Κέρκυρας) για την συγκρότηση “Αστικής Αρχής”  του Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της 
Πόλης της Κέρκυρας», 
8. την με αριθμ. …/……….  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Πινακοθήκης Κέρκυρας,  με θέμα την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 
Κέρκυρας, της ΔΟΠΑΠ, του ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ, της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και του  ΤΕΕ (Παράρτημα Κέρκυρας) για την συγκρότηση “Αστικής Αρχής”  του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένη 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της Πόλης της Κέρκυρας», 
9. την με αριθμ. …..…/…………  απόφαση της Συγκλήτου  του Ιονίου Πανεπιστημίου με 
θέμα την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, της ΔΟΠΑΠ, του 
ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ, της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΕ 
(Παράρτημα Κέρκυρας) για την συγκρότηση “Αστικής Αρχής”  του Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της 
Πόλης της Κέρκυρας», 
10. την με αριθμ. …..…/………… απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής  του ΤΕΕ (Παράρτημα 
Κέρκυρας)  με θέμα την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, της 
ΔΟΠΑΠ, του ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ, της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του  
ΤΕΕ (Παράρτημα Κέρκυρας) για την συγκρότηση “Αστικής Αρχής”  του Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της 
Πόλης της Κέρκυρας», 

Συμφωνούν   
να προχωρήσουν στην από κοινού συγκρότηση Εταιρικής Συνεργασίας με Επικεφαλής Εταίρο 
το Δήμο Κέρκυρας,  με σκοπό τη δημιουργία  «Αστικής Αρχής» η οποία θα αποτελέσει τον 
αρμόδιο Φορέα για την κατάρτιση, την υποβολή της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Κέρκυρας, την παρακολούθηση της υλοποίησής της 
κατά τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση, καθώς και για την συγκρότηση και 
συντονισμό ανοιχτής Εταιρικής Σχέσης και συνεχούς διαβούλευσης», στην οποία θα 
συμμετέχουν τοπικοί Φορείς, λοιποί Φορείς και Πολίτες.  

 
 
 
Άρθρο 1. Όργανα, Ορισμοί και Ορολογίες 
1.1. Η Τοπική Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Κέρκυρας έχει 
πλήρη τίτλο «”Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης” (ΟΣΧΑ) για την Ανάδειξη της 
Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προϊοντικού και 
Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού»: Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Δημιουργικής και 
Πολιτιστικής Βιομηχανίας και Διαχείριση Ροών Επισκεψιμότητας για την Αστική 
Αναζωογόνηση και Βελτίωση της Ποιότητας Διαβίωσης της ευρύτερης Περιοχής 
Παρέμβασης» με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)». 

1.2. Η προβλεπόμενη Αστική Αρχή θα έχει την Επωνυμία «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης 
της Κέρκυρας». Σύμφωνα με το ως άνω σχετικό (4), η Αστική Αρχή θα υποβάλλει την Χωρική 
Στρατηγική της Πόλης της Κέρκυρας (ΟΣΧΑ), ενώ κατά την υλοποίησή της, θα εξετάζει την 
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ποιότητα των Πράξεων και τη συνάφειά τους τόσο με το ΟΣΧΑ, όσο και με το ΠΕΠ Ιονίων 
Νήσων.  

Η «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας» προτίθεται να αναθέσει καθήκοντα 
Ενδιάμεσου Φορέα στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε., περιγράφοντας τις σχετικές διαδικασίες στην οικεία 
Ενότητα του Εντύπου Υποβολής.  

Η ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το υπό αναφορά σχετικό, θα  καθορίσει, κατόπιν: 

 αξιολόγησης (με βάση τη Διαδικασία Δiν_1: «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» που 
περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ 2014-2020) 
και, 

 διαβούλευσης με την Αστική Αρχή,  

το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων τα οποία θα αναλάβει η Αστική Αρχή και ο Ενδιάμεσος 
Φορέας. Σε όλα τα ανωτέρω διασφαλίζεται η αρχή του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων των 
εμπλεκομένων Στελεχών. Μετά την οριστικοποίηση των ανωτέρω συνεννοήσεων και 
καθηκόντων,  θα υπογραφεί το οριστικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 
1.3. Στο πλαίσιο της Αστικής Αρχής συγκροτούνται μηχανισμοί «Διακυβέρνησης» και  
«Εταιρικής Σχέσης». Η Διακυβέρνηση του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ αφορά στην κατάρτιση, την υποβολή της 
Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Κέρκυρας, την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής της, καθώς και στην επικαιροποίηση της 
Στρατηγικής και εισηγείται κατάλληλα  στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας. 

1.4. Η «Ομάδα Διακυβέρνησης» συγκροτείται από εκπροσώπους που ορίζονται : 

α. από τα αρμόδια Όργανα των Εταίρων του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και, 

β. από τους συντονιστές των Θεματικών Ομάδων της Εταιρικής Σχέσης.  

Κάθε Εταίρος ορίζει έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. 

Στην Ομάδα Διακυβέρνησης της Αστικής Αρχής προεδρεύει ο Δήμαρχος Κέρκυρας. 

1.5. Στην Εταιρική Σχέση που εντάσσεται στις δραστηριότητες της Αστικής Αρχής συμμετέχουν 
τοπικοί Φορείς, λοιποί Φορείς και Πολίτες.  

1.6. Η Αστική Αρχή υποστηρίζεται επιστημονικά και τεχνικά από «Ομάδα Συντονισμού και 
Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ» (εφεξής και «Ομάδα Παρακολούθησης»), η οποία 
συγκροτείται με Απόφαση του Δημάρχου Κέρκυρας, στελεχώνεται από επιστήμονες του Δήμου 
Κέρκυρας και μπορεί να υποστηρίζεται και από  εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέλη της Ομάδας Παρακολούθησης δεν μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα μέλη των Μηχανισμών της Αστικής Αρχής. 
 
Άρθρο 2. Περιεχόμενο του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας 
Κεντρικό στόχο της προτεινόμενης Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) 
της Πόλης της αποτελεί η αξιοποίηση και ισόρροπη ανάπτυξη των δύο κύριων λειτουργικών 
διαστάσεων της Πόλης, δηλαδή, της διάστασης του «Μνημείου» και της διάστασης της 
σύγχρονης, της «ζωντανής και δημιουργικής πόλης». Η «Προστασία», η «Βιώσιμη Διαχείριση», 
η «Φιλοξενία» και η «Ανάπτυξη» συγκροτούν την «τετραπλή έλικα» της στρατηγικής χωρικής 
ανάπτυξης της Πόλης Κέρκυρας και, μέσω αυτής, του συνόλου του νησιού, προκειμένου η 
Κέρκυρα να αναδειχθεί συνολικά ως  Πολυθεματικός, Πολύ-προϊοντικός και Δημιουργικός 
Πολιτιστικός Προορισμός με διεθνή, μοναδικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
Η στόχευση αυτή αποκτά ιδιαίτερη δυναμική μέσω της στοχευμένης ανάπτυξης των αστικών 
τοπόσημων σε μια νεοφυή για την Πόλη αλυσίδα «τοπικών πόλων ανάπτυξης» πολλαπλών 
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ενδιαφερόντων, ικανή να προσελκύσει ποιοτικές και αναβαθμισμένες ροές επισκεψιμότητας, 
με ταυτόχρονη διαχείριση, ιεράρχηση και διεύρυνσή τους, στο χώρο και στο χρόνο (ημερήσια, 
μηνιαία, ετήσια). 

Η «αλυσίδα» των τοπικών πόλων ανάπτυξης συμπεριλαμβάνει λειτουργικές και χωρικές 
οντότητες και εκτός της λειτουργικής περιοχής παρέμβασης του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ  

Η ΟΧΕ εξειδικεύει το ΟΣΧΑ σε επιχειρησιακό και χρηματοδοτικό επίπεδο, αποτελεί δηλαδή το 
«εργαλείο»  εφαρμογής συνεκτικών και στοχευμένων δράσεων αστικής αναζωογόνησης και 
ανάπτυξης με επίκεντρο την Πόλη της Κέρκυρας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση, εμβάθυνση 
και αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κέρκυρας και, μέσω αυτής, την ανάπτυξη 
«νέας» οικονομίας που αφορά στη «φιλοξενία», τη βελτίωση της ποιότητας και τη διεύρυνση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιλογών αναψυχής και βιωματικών εμπειριών από τους 
επισκέπτες, τον εξορθολογισμό των τουριστικών ροών στην Πόλη της Κέρκυρας και στο νησί 
γενικότερα, την προσέλκυση νέων και νεοφυών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την 
μόχλευση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

Σε όλες τις παραπάνω προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες έξυπνης και 
δημιουργικής πόλης (Smart & Creative City). 

Στο πλαίσιο του ΟΣΧΑ ενθαρρύνονται  η προώθηση της καινοτομίας και η αξιοποίηση της 
γνώσης και των νέων τεχνολογιών και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικής 
δραστηριότητας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. 

Εν κατακλείδι, η προτεινόμενη  ολοκληρωμένη στρατηγική χωρικής ανάπτυξης με επίκεντρο 
την Πόλη της Κέρκυρας, λειτουργικά προσδιοριζόμενη, αφορά: 

 στη (σταδιακή) ανάπτυξη ενός νέου τομέα: της δημιουργικής & πολιτιστικής οικονομίας, 
απασχόλησης  και  επιχειρηματικότητας. Πρόκειται στην ουσία για την «Ανάπτυξη 
Οικοσυστήματος Δημιουργικού, Πολιτιστικού και Τεχνολογικού Τομέα» στην Κέρκυρα. 

 στην ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και περιόδων που συνθέτουν την ταυτότητα της 
πόλης («η πόλη αφηγείται την ιστορία της»). Η ανάδειξη «νέων» αστικών τοπόσημων 
μέσα στην Πόλη συνδέεται με την ανάπτυξη μικρο-υποδομών και την εφαρμογή 
τεχνολογιών έξυπνης και δημιουργικής πόλης (Smart & Creative City). 

 στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με έμφαση στο αστικό περιβάλλον, τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας κλπ. 

 στην ανάπτυξη του αστικού / πολιτιστικού τουρισμού, με την αξιοποίηση κυρίως της 
ιδιαίτερης ταυτότητας, του μνημειακού πλούτου και της σύγχρονης πολιτιστικής 
δημιουργίας. 

 στην ολοκληρωμένη  διαχείριση της Κέρκυρας, ως διεθνώς αναγνωρισμένου και με 
ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα τουριστικού προορισμού. 

 στην ταυτόχρονη ευφυή προσέλκυση και έξυπνη διαχείριση πολλαπλών ροών 
επισκεψιμότητας. H πρόβλεψη, ο σχεδιασμός και η διασφάλιση της ασφαλούς και 
ορθολογικής προσέλευσης των ροών επισκεπτών στην Κέρκυρα συνδέεται με την ίδια τη 
διαχείριση των ροών τους σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο την επιτόπου παροχή θετικών 
βιωματικών εμπειριών  και την αξιοποίησή της, για την προβολή του τουριστικού 
προορισμού. Τα παραπάνω «υποσυστήματα» διαμορφώνουν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο 
σύστημα «Ευφυούς Προσέλκυσης και Έξυπνης Διαχείρισης Ροών Επισκεψιμότητας» στην 
ευρύτερη περιοχή της Πόλης της Κέρκυρας,  
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Στην καθημερινή διαχείριση των τουριστικών ροών παρεμβάλλεται η διαδικασία 
διευκόλυνσης της πρόσβασης, εν προκειμένω στο ιστορικό κέντρο της Πόλης της Κέρκυρας, η 
δυνατότητα «ποιοτικού και πλήρους» ελεύθερου χρόνου (ακόμα και για τις οργανωμένες 
ημερήσιες επισκέψεις) για πολιτιστικές, ιστορικές κ.α. διαδρομές, ελεύθερη περιήγηση,  
αγορές, αναψυχή, φαγητό και στοχευμένες «ανακαλύψεις», η πολλαπλή ενσωμάτωση της 
πολιτιστικής βιομηχανίας (η οποία αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο «προϊόν» για την 
Κέρκυρα), η διαχείριση πολιτιστικών υποδομών και, εν τέλει η χωρίς προβλήματα διαδικασία 
αποχώρησης και επιστροφής στο κρουαζιερόπλοιο, στο ξενοδοχείο κ.ο.κ. 

Ταυτόχρονα, «ευνοούνται» οι καθημερινές κοινωνικές ροές των πολιτών, των οποίων 
βελτιώνεται η ποιότητα ζωής, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των αστικών υποδομών και 
τον εξορθολογισμό των κυκλοφοριακών ροών και του συστήματος διαχείρισης της 
στάθμευσης, με κριτήριο αρχικά την καθοδηγούμενη και, στη συνέχεια, την εθελοντική 
αποφυγή του Ιστορικού Κέντρου. 

 
Άρθρο 3. Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας – Αντικείμενο της Αστικής Αρχής  
Η «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας» είναι ο αρμόδιος φορέας για την 
κατάρτιση και την υποβολή της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης, 
επιφορτίζεται δε με καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησής της, καθώς 
και στην επικαιροποίηση της Στρατηγικής (Μηχανισμός Διακυβέρνησης) και οργάνωσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της Εταιρικής Σχέσης (Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης). 
Μετά την οριστικοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης, η Αστική Αρχή θα 
εξετάζει την ποιότητα των Δράσεων (Πράξεων) και τη συνάφειά τους με την ολοκληρωμένη 
αστική στρατηγική (ΟΣΧΑ) και με το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.  
Η συγκρότηση του Μηχανισμού της Εταιρικής Σχέσης ακολουθεί τη διάρθρωση των 
Θεματικών Ομάδων της  ανοιχτής διαβούλευσης που συνέβαλε στην κατάρτιση των 
ΟΣΧΑ/ΟΧΕ και, ειδικότερα:  

 Θεματική Ομάδα I: Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα,  
 Θεματική Ομάδα II: Αξιοποίηση Υποδομών Πολιτισμού, Ανάπτυξη και Διαχείριση 

Πολιτισμικού Κεφαλαίου,  
 Θεματική Ομάδα III: Αστική Αναζωογόνηση και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα,  
 Δια-Θεματική Ομάδα IV: Καινοτομία – Δημιουργική / Πολιτιστική Βιομηχανία,  
 Δια-Θεματική Ομάδα V: Κέρκυρα «Έξυπνη και Βιώσιμη Πόλη» (Corfu Smart & Livable 

City). 
 

Οι Φορείς που συμμετέχουν στον Μηχανισμό Διακυβέρνησης μπορούν να συμμετέχουν και 
στην Εταιρική Σχέση με διαφορετικούς εκπροσώπους. Οι Θεματικές Ομάδες, στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Σχέσης,  συγκροτούν αντίστοιχα επίπεδα ανοιχτής και συνεχούς διαβούλευσης. 
Λειτουργούν σε ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή. Κάθε Θ.Ο. θα μπορεί να «εκλέγει» τον 
Συντονιστή της σε ετήσια βάση.  

Η Αστική Αρχή, μετά την έγκριση του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ  θα εκπονήσει Κανονισμούς Λειτουργίας των 
Μηχανισμών Διακυβέρνησης και Εταιρικής Σχέσης. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1 του παρόντος. 

Η Εταιρική Σχέση παρακολουθεί την εξέλιξη του ΟΣΧΑ και του Σχεδίου Δράσης που το 
εξειδικεύει (ΟΧΕ) στα παραπάνω θεματικά πεδία. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή και συνεχής. 
Χρησιμοποιούνται φυσικά (συνεδρίες, ημερίδες, συνελεύσεις κ.λπ. και ηλεκτρονικά εργαλεία 
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κοινωνικής μόχλευσης με τη μορφή «ανοιχτού φόρουμ  πολιτών και τοπικού κοινωνικού 
κεφαλαίου» (Corfu City e-Governance / Open Partnership Forum), που περιλαμβάνεται ως 
διακριτή Δράση στο Σχέδιο Δράσης της προτεινόμενης ΟΧΕ.   

 

Άρθρο 4. Στόχος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
Τα συμβαλλόμενα μέρη  συμφωνούν όπως: 
1. Προβούν στην συγκρότηση κοινής «Αστικής Αρχής» κατά την έννοια της Πρόσκλησης και 

των εγκυκλίων εφαρμογής των ΟΧΕ, και επικεφαλής εταίρο το Δήμο Κέρκυρας με την 
επωνυμία «Αστική Αρχή ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας», η οποία θα υποβάλλει, στην 
καθορισμένη από την σχετική Πρόσκληση προθεσμία υποβολής, πρόταση Τοπικής 
Ολοκληρωμένης Στρατηγικής. Η Στρατηγική αυτή αφορά συγκεκριμένη περιοχή 
παρέμβασης που προσδιορίζεται λειτουργικά από την Πόλη της Κέρκυρας και Σχέδιο 
Δράσης με Παρεμβάσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν, αναλυτικό προϋπολογισμό, 
μέχρι το ύψος που καθορίζεται στην Πρόσκληση. Η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Χωρικής 
Ανάπτυξης περιγράφεται συνοπτικά στο Άρθρο 2 του παρόντος και εξειδικεύεται στο 
«Έντυπο Υποβολής» που προβλέπεται από την Πρόσκληση, 

2. Εξουσιοδοτήσουν τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλής Εταίρου να υπογράψει την 
Αίτηση Χρηματοδότησης και να υποβάλλει την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Χωρικής 
Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ)  της Πόλης της Κέρκυρας με βάση την με Α.Π. 1821 από 5 Ιουλίου 2017 
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τα συνοδευτικά αυτής. 

 

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να υπογράψουν επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μετά την απόφαση έγκρισης του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ της Πόλης της Κέρκυρας, στο οποίο 
θα εξειδικεύονται τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, τα συνοδευτικά αυτής και στην 
Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΠΑΠ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ-ΚΕΔΚ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ /  Παραρτ. 
Κέρκυρας 
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Την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο Κέρκυρας για την υπογραφή του, ως 
Επικεφαλής Εταίρου. 
 
Την παροχή εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας για τη συγκρότηση της «Ομάδας 
Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ» («Ομάδα Παρακολούθησης»), η 
οποία στελεχώνεται από επιστήμονες του Δήμου Κέρκυρας και μπορεί να υποστηρίζεται και 
από  εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της Ομάδας Παρακολούθησης δεν μπορεί να 
είναι ταυτόχρονα μέλη των Μηχανισμών της Αστικής Αρχής. 

Τον ορισμό στην «Ομάδα Διακυβέρνησης» της Αστικής Αρχής ενός μέλους ως εκπρόσωπο του 
Δήμου Κέρκυρας σε αυτήν, καθώς και ενός μέλος ως αναπληρωτή του. 
 
 
Η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 18-714/ 15-11-2017 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε. 
 
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ                  ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΡΑ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 
                                                                       ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ    
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