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Κέρκυρα, 22 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. 62572
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις
διατάξεις του εδαφίου θ’ της παρ. 1 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου», σύμφωνα με τις οποίες ο
Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα να συνιστά Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων
του Δήμου από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπαλλήλους του Δήμου, του δημόσιου τομέα ή
ιδιώτες, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και, ειδικότερα την Ενότητα 4 αυτού που αφορά στο «Πρότυπο
Χωρικής Ανάπτυξης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
3. Την από 10/9/2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 σχετικά µε την
έγκριση του σχεδιασµού «Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης» µέσω της αξιοποίησης της «Ολοκληρωµένης
Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) στο ∆ήµο Κέρκυρας και ειδικότερα στην Πόλη της Κέρκυρας,
4. Την ανάγκη συντονισµού και τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας διαβούλευσης του ΟΣΧΑ /ΟΧΕ την
ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης της οποίας έχει ο ∆ήµος Κέρκυρας,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η Ομάδα Εργασίας θα εκτελέσει το έργο της χωρίς
αποζημίωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη συγκρότηση «Οµάδας Συντονισµού και Καθοδήγησης της ∆ιαβούλευσης» του «Ολοκληρωµένου
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) και της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) του ∆ήµου
Κέρκυρας, µε τα ακόλουθα Μέλη:
1. Βασίλη Καββαδία, Αντιδήµαρχο Τουρισµού, Ανάπτυξης – Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης,
2. Ευάγγελο Πίτσα του Ευσταθίου, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης &
Πληφορορικής, ειδικότητας ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης,
3. Λεωνίδα Στανέλλο του Κωνσταντίνου, Προϊστάµενο Τµήµατος Παλαιάς Πόλης, Παραδοσιακών
Οικισµών & Μεµονωµένων Μµηµείων, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
4. Κατερίνα Κατσαρού του Ελευθερίου, Ειδική Σύµβουλο ∆ηµάρχου Κέρκυρας
5. Μαίρη Μητροπία του Γεωργίου, αρχιτέκτονα
2. Η «Οµάδα Συντονισµού και Καθοδήγησης της ∆ιαβούλευσης» αναφέρεται στο ∆ήµαρχο και επιτελεί τις
ακόλουθες λειτουργίες:
•

Εξειδικεύει τα επιµέρους βήµατα και υποστηρίζει τη διαδικασία διαβούλευσης του
«Ολοκληρωµένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) και της «Ολοκληρωµένης Χωρικής
Επένδυσης» (ΟΧΕ) του ∆ήµου Κέρκυρας (ΟΣΧΑ/ΟΧΕ).

•

∆ιαµορφώνει, τηρεί και επικαιροποιεί «Μητρώο» Φορέων-Εταίρων οι οποίοι συµµετέχουν στη
διαδικασία της διαβούλευσης

•

Ενηµερώνει (µε φυσικά και ηλεκτρονικά µέσα) την τοπική κοινωνία και τους Φορείς-Εταίρους για
την πορεία, τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα και τις συναντήσεις εργασίας και τις λοιπές εκδηλώσεις που
λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διαβούλευσης

•

Προγραµµατίζει και διοργανώνει τις συναντήσεις εργασίας, τις ηµερίδες και, εν γένει, τις δηµόσιες
εκδηλώσεις που συνδέονται µε τη διαβούλευση των ΟΣΧΑ/ΟΧΕ.

•

Οργανώνει τις συναντήσεις και συµµετέχει ως «παρατηρητής» στις «Θεµατικές Οµάδες Εργασίας»,

•

Μεριµνά για την εκπλήρωση των στόχων των «Θεµατικών Οµάδων Εργασίας» και υποστηρίζει τους
επιστηµονικούς συντονιστές κάθε Οµάδας στη σύνθεση απόψεων

•

Συντονίζει και παρακολουθεί συνολικά τις διαδικασίες της διαβούλευσης και εισηγείται στο
∆ήµαρχο οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα ζητήµατα,

•

Επεξεργάζεται προτάσεις και ενηµερώνει τη ∆ηµοτική Αρχή για το περιεχόµενο των προτάσεων
συγκρότησης και οργάνωσης της «Εταιρικής Σχέσης» και του «Μηχανισµού ∆ιακυβέρνησης» της
ΟΧΕ ,

•

Συγκεντρώνει, αξιολογεί και κωδικοποιεί στοιχεία και µελέτες που αφορούν στο περιεχόµενο των
ΟΣΧΑ/ΟΧΕ και επιµελείται ειδικών εκθέσεων και ειδικών αναφορών που ετοιµάζουν οι εξωτερικοί
σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες.

•

Προτείνει και εισηγείται κριτήρια συµπληρωµατικότητας / διαχωρισµού µε λοιπές δράσεις και
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο ∆ήµος Κέρκυρας.

•

Συνεργάζεται µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων για την επίλυση ζητηµάτων
στρατηγικής, επιλεξιµότητας δράσεων, χρηµατοδοτήσεων κ.ο.κ.

3. Η «Οµάδα Συντονισµού και Καθοδήγησης της ∆ιαβούλευσης» υποστηρίζεται από συµβούλους και
ειδικούς επιστηµονικούς συνεργάτες του ∆ήµου Κέρκυρας και από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες (που
ορίζονται σε συνεργασία του ∆ήµου µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Οι ως άνω επιστήµονες
συµµετέχουν συµβουλευτικά στις διαδικασίες της διαβούλευσης και στις Θεµατικές Οµάδες Εργασίας, ενώ
προτείνουν µέτρα και δράσεις σύνδεσης των προτεινόµενων δράσεων αστικής αναζωογόνησης στο πλαίσιο
του ΟΣΧΑ/ΟΧΕ µε άλλες παρεµβάσεις και χρηµατοδοτικά εργαλεία.
4. Η «Οµάδα Συντονισµού και Καθοδήγησης της ∆ιαβούλευσης», µετά από επεξεργασία των στοιχείων των
δυνητικών Φορέων-Εταίρων εισηγείται στο ∆ήµαρχο τη συγκρότηση των Θεµατικών Οµάδων Εργασίας, µε
το ακόλουθο κατ’ αρχήν περιεχόµενο:
•

Θεµατική Οµάδα ∆ράσεων Τουρισµού - Επιχειρηµατικότητας

•

Θεµατική Οµάδα ∆ράσεων Αξιοποίησης Υποδοµών Πολιτισµού και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού
Κεφαλαίου

•

Θεµατική Οµάδα ∆ράσεων Αστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας

Η τελική συγκρότηση των Θεµατικών Οµάδων θα προκύψει από τις προτάσεις των Κοινωνικών και
Επαγγελµατικών Εταίρων και θα αποτελέσει διακριτή απόφαση της ∆ηµοτικής Αρχής.
Σε κάθε Θεµατική Οµάδα, θα ορισθεί επιστηµονικός συντονιστής (raporteur), ο οποίος θα έχει την ευθύνη
της «σύνθεσης των απόψεων, προτάσεων κ.λπ. των Φορέων-Εταίρων. Για τη σύνθεση των απόψεων και
προτάσεων θα αξιοποιούνται κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία «τύπου» focus groups κ.λπ.
Η παρούσα απόφαση µπορεί να τροποποιείται, συµπληρώνεται και εξειδικεύεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις
της διαδικασίας διαβούλευσης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
Κοινοποίηση:
Στους ως άνω οριζόμενους

Εσωτερική Διανομή:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας για ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του
Δήμου
3. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & ΧΩ.ΠΕ.
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
6. Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
7. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού για καταχώρηση στο Μητρώο των οριζομένων
υπαλλήλων

