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Θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης πόλης Κέρκυρας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για
την Ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού, Πολύπροϊοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού»
Στην Κέρκυρα σήμερα 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση
στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 14000/23-32018 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 δεκαπέντε(15) μέλη, ήτοι:
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος (Πρόεδρος)
2. Αλέξανδρος Ασπιώτης
3. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
4. Σταμάτιος Απέργης
5. Ανδρέας Γουλής
6. Βασίλειος Καββαδίας
7. Γεώργιος Καρύδης
8. Σπυρίδων Καλούδης
9. Νικόλαος Κορακιανίτης
10. Αρσένιος Κουλούρης
11. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
12. Βασίλειος Άρης Μπαλής
13. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
14. Μάρκος Πρεντουλής
15. Ανδρέας Σκούπουρας
Απουσίαζε ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Λουκανάρης ο οποίος ήταν εκτός Κερκύρας.
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.
Θέμα 1ο: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης πόλης Κέρκυρας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για
την Ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού, Πολύπροϊοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού»

O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Νικολούζος ζήτησε από τον Διευθυντή
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελο Πίτσα να εισηγηθεί το μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Πίτσας εισηγήθηκε το θέμα, ως εξής:
«Ο Δήμος Κέρκυρας με την υπ.αρ. 18-713/15.01.2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, αποφάσισε την
έγκριση της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας και την υποβολή
φακέλου χρηματοδότησης στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014- 2020.
Κατά το στάδιο αξιολόγησης της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ιόνια Νησιά της
ΠΙΝ, προέκυψε η ανάγκη υποβολής διευκρινίσεων και στοιχείων τεκμηρίωσης.
Οι διευκρινήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν, αφορούσαν τα κάτωθι δεδομένα της στρατηγικής και του
εντύπου υποβολής της πρότασης :
Ενότητα Γ. Παρουσίαση της περιοχής Παρέμβασης
Πληρέστερη ανάλυση/εμπλουτισμός των προσκλήσεων που αναλύονται στην περιοχή παρέμβασης της
ΟΧΕ. Ως περιοχή παρέμβασης προσδιορίζεται η «ενιαία λειτουργική Αστική Περιοχή» η οποία διαρθρώνεται
από το ιστορικό κέντρο της πόλης, τη ζώνη επιρροής του, καθώς και τον πυρήνα της σύγχρονης πόλης της
Κέρκυρας.
Αναπτύχθηκαν στο εγγύτερο δυνατό επίπεδο (Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων) οι πέντε προκλήσεις που
αφορούν τη περιοχή παρέμβασης με στατιστικά στοιχεία και τεκμηριωμένες αναφορές :






δημογραφικά χαρακτηριστικά
Κοινωνικά χαρακτηριστικά (απασχόληση, ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, εισόδημα, κοινωνική
προστασία και κοινωνική ένταξη)
οικονομικά χαρακτηριστικά (επιχειρηματικότητα, μεταφορές, φιλοξενία, επισιτισμός, τουριστικές
ροές)
Χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά (Πολεοδομικά χαρακτηριστικά, αστικό πράσινο,
κυκλοφοριακά προβλήματα, δημοτική περιουσία και αστική αναζωογόνηση)
Πολιτιστικά χαρακτηριστικά (Πολιτισμός και Δημιουργική δραστηριότητα, Πολιτιστικοί Θεσμοί,
Φορείς, Μουσεία, Μνημεία, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις)

Ενότητα Ε. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης
Περιγράφηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ΟΧΕ πόλης
Κέρκυρας και ειδικότερα :
 συντάχθηκε σχέδιο δράσης για το μεγαλύτερο τμήμα των προτεινόμενων πράξεων
 τέθηκε ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των προτεινόμενων δράσεων
 διευρύνθηκε το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων (δικαιούχοι δράσεων ορίσθηκαν : ο Δήμος
Κέρκυρας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καθώς και το Επιμελητήριο Κέρκυρας)
Ενότητα ΣΤ. Στοιχεία σχετικά με την επάρκεια της Αστικής Αρχής/Ενδιάμεσου Φορέα
Εναρμόνιση με τις εγκυκλίους :



81168/ΕΥΣΑΑ α796/ 30-7-2015 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και
Τουρισμού
40134/EY8Y/373 / 12/04/2016 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και
Τουρισμού

Ειδικότερα ο κος Πίτσας ανέγνωσε το με αρ. πρωτ. 621/26-3-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης, στο οποίο αναφέρεται: «Με βάση την ενότητα ΣΤ του Εντύπου Υποβολής, προβλέπεται ο
ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα (Ε.Φ.) για τη διαχείριση του συνόλου της ΟΧΕ και συγκεκριμένα της ΕΕΤΑΑ. Με
βάση την Αρ. πρωτ 40134/ΕΥΘΥ/373/12-4-2016 οδηγία της ΕΑΣ-ΕΣΠΑ «η εμπλοκή άλλων φορέων στη
διαχείριση πράξεων στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή άλλης στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης,

από τους αρμόδιους φορείς για το σχεδιασμό Στρατηγικής, όπως αυτοί προδιαγράφονται στην υπ’ αριθμ.
81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015 Εγκύκλιο, είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
 Η στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης (είτε αφορά βιώσιμη αστική ανάπτυξη είτε άλλη
χωρική στρατηγική) σχεδιάζεται και υποβάλλεται ως πρόταση στη διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ
από σχήματα/ συμπράξεις/ εταιρικά σχήματα φορέων, στα οποία συμμετέχουν και οι άλλοι φορείς κλπ»
Με βάση τα στοιχεία της υποβληθείσας πρότασης Στρατηγικής, η ΕΕΤΑΑ δεν συμπεριλαμβάνεται ως μέλος
στην «Αστική Αρχή»/σύμπραξη η οποία υπέβαλε την πρόταση Στρατηγικής και επομένως δεν είναι δυνατόν
να αναλάβει με τον προτεινόμενο τρόπο, ρόλο Ενδιάμεσου φορέα για τη συνολική διαχείριση της ΟΧΕ».
Περαιτέρω δε και στα πλαίσια της ενίσχυσης των δράσεων στον τομέα της Επιχειρηματικότητας, ζητήθηκε
με το πρωτ. 14012/23-3-2018 έγγραφο Δημάρχου, από το Επιμελητήριο Κέρκυρας να συμμετάσχει στην
«Αστική Αρχή».
Συνεπώς η Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει αφενός το ζήτημα της προσαρμογής στις: α) αρ.
40134/ΕΥΘΥ/373/12-4-2016 οδηγία και β) της αρ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015 ΕΑΣ-ΕΣΠΑ εγκύκλιο
για την πρόταση του ΕΦΔ (ΕΕΤΑΑ), και αφετέρου τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην «Αστική
Αρχή».
-

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -

Μετά από διαλογική συζήτηση τα Μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του
Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Καρύδη,
Αποφασίζουν Ομόφωνα
α) Εγκρίνουν την «Τροποποίηση – συμπλήρωση της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης
(ΟΣΧΑ) για την Ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού,
Πολύ-προϊοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού» (συνημμένο 1), σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και τις αναφορές των: κου Δημάρχου
ως προς το θέμα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, όπου καθήκοντα προτείνεται να αναλάβει
(πέραν από την «Αστική Αρχή») η Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων και του Αντιδημάρχου
Τουρισμού κ. Καββαδία ως προς τον προϋπολογισμό του ΟΣΧΑ, ο οποίος διαμορφώνεται στα
73.070.000 € (αιτούμενη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ-Ιόνια Νησιά 2014-2020, 41.240.000 €).
β) Διαβιβάζει την απόφασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση της «Τροποποίησης –
συμπλήρωσης της Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης πόλης Κέρκυρας
με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την Ανάδειξη της Πόλης της
Κέρκυρας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού, Πολύ-προϊοντικού και Δημιουργικού
Πολιτιστικού Προορισμού”», σε συνέχεια της υποβολής φακέλου χρηματοδότησης στο Ε.Π.
Ιονίων Νήσων 2014-2020 (πρόσκληση 1821/05.07.2017 ΕΥΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων).
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2-1/23-3-2018
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μαρούφωφ

Η Γραμματέας της Ε.Ε.
Όλγα Νικηφόρου

