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ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΟΣΧΑ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» (Ο.Χ.Ε.)
στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας έχοντας υπόψη
1. Το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και, ειδικότερα την Ενότητα 4 αυτού που
αφορά στο «Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
2. Την «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» Ιονίων Νήσων (ΠΣΕΕΙΝ)
3. Τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη Μέλη σχετικά με την
Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη και την Αειφορία (Άρθρο 7 του Κανονισμού
ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EGESIF_15-0010-01/ 18-05-2015,
4. Την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού /
ΕΥΣΣΑ, σχετικά με τον Σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση των
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως «εργαλείων» Ολοκληρωμένης
Χωρικής Ανάπτυξης, ΑΠ 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796 / 30-7-2015,
4. Τον Οδηγό του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / ΕΥΣΣΑ
σχετικά με τη διαχείριση και εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων,
5. 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»
στο Δήμο Κέρκυρας και ειδικότερα στην Πόλη της Κέρκυρας,
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6. Την με αρ.πρωτ. 62572/22-11-2017 Απόφαση του Δημάρχου Κέρκυρας για την
συγκρότηση της «Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Ανοιχτής
Διαβούλευσης» (εφεξής και «Ομάδα Συντονισμού»),
7. Την από 19-12-2016 Πρόσκληση του Δημάρχου Κέρκυρας της πρώτης Φάσης της
Διαβούλευσης και τη συγκρότηση των Θεματικών Ομάδων (Θ.Ο.),
8. Τις διεργασίες και τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της ανοιχτής
διαβούλευσης των Θεματικών Ομάδων,
9. Την Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 για
την υποβολή προτάσεων «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ)» (Α.Π. 1821/5-7-2017),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
•
•

•

τους Κοινωνικούς, Επαγγελματικούς και Επιστημονικούς Φορείς της Κέρκυρας,
λοιπούς αντίστοιχους Φορείς που δεν έχουν έδρα την Κέρκυρα, αλλά τα
αντικείμενα και η ενασχόληση τους εμπίπτουν στους στόχους και στο
περιεχόμενο του προτεινόμενου ΟΣΧΑ του Δήμου Κέρκυρας,
τους Δημότες Κέρκυρας και κάθε ενδιαφερόμενο που ζει, εργάζεται στην
Κέρκυρα ή αποτελεί επισκέπτη και «φίλο» της Κέρκυρας,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗ 2η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΟΣΧΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,
ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ» ΤΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» (Ο.Χ.Ε.)
Το περιεχόμενο, η οργάνωση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της διαβούλευσης
περιγράφονται συνοπτικά στις επόμενες παραγράφους:
1. Ο Δήμος Κέρκυρας έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση του «Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ), με τη μορφή «Τοπικής Αναπτυξιακής
Χωρικής Στρατηγικής» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από πόρους του ΠΕΠ
Ιονίων Νήσων 2014-2020, στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2. Στόχο της διαβούλευσης αποτελεί η ΣΥΝ-διαμόρφωση του «Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) με επίκεντρο την ευρύτερη («λειτουργική»)
περιοχή της Πόλης της Κέρκυρας (περιοχή παρέμβασης), η εξειδίκευσή του σε
επιχειρησιακό επίπεδο, με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.) και η συγκρότηση της «Εταιρικής Σχέσης», η οποία
κατά την ενεργοποίηση της Ο.Χ.Ε. θα αποκτήσει τη μορφή ενός συνεκτικού,
αντιπροσωπευτικού και ευέλικτου «Μηχανισμού» Διακυβέρνησης» της Ο.Χ.Ε.
3. Η διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας
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διαρθρώθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ενεργοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2016
μέσα από ενημέρωση και ανοιχτή Πρόσκληση προς Φορείς και την συγκρότηση
τριών Θεματικών Ομάδων. Παράλληλα, με την υποστήριξη ειδικών
εμπειρογνωμόνων, δρομολογήθηκαν συνεργασίες με φορείς και νέους επιχειρηματίες
της Κέρκυρας για την ανάδειξη της δυναμικής του τομέα της «Δημιουργικής και
Πολιτιστικής Βιομηχανίας» (ΔΠΟ).
4. Οι συναντήσεις των Θ.Ο. και της «Ομάδας Καθοδήγησης» του Δήμου Κέρκυρας,
οι λοιπές συνεργασίες, το «εργαστήρι» της ΔΠΟ, οι εσωτερικές διεργασίες της
Δημοτικής Αρχής και η ενημέρωση των Παρατάξεων για το περιεχόμενο του ΟΣΧΑ
και την ενσωμάτωση σε αυτό προτάσεων κυρίως επί των αστικών, πολιτιστικών και
κοινωνικών λειτουργιών και υποδομών, κατέληξαν στην 1η εβδομάδα του Ιουλίου σε
ένα ενιαίο κείμενο εργασίας, στο οποίο αναπτύσσονται τα αποτελέσματα της 1ης
φάσης της ανοιχτής διαβούλευσης, αναλύονται ειδικά προβλήματα που αφορούν στην
συμπεριφορά και διαχείριση των αστικών λειτουργιών της ευρύτερης Πόλης της
Κέρκυρας, προτείνονται οι στόχοι και το περιεχόμενο της στρατηγικής του ΟΣΧΑ και
εξειδικεύονται (με τη μορφή συνοπτικού «Σχεδίου Δράσης»), οι Ειδικοί Στόχοι, οι
Προτεραιότητες και οι προτεινόμενες Παρεμβάσεις (Ομάδες Δράσεων).
Στην προτεινόμενη στρατηγική του ΟΣΧΑ εντάσσεται η συγκρότηση μόνιμης
«εταιρικής σχέσης» η οποία θα συμβάλλει στην ορθολογική, διαφανή και
αποτελεσματική «διακυβέρνηση» αλλά και στη διασφάλιση της βιώσιμης και με
σύγχρονους όρους λειτουργίας και της διαλειτουργικότητας των αποτελεσμάτων των
εφαρμοζόμενων δράσεων.
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης, προτείνεται «Μηχανισμός Διακυβέρνησης» με
την συμμετοχή των Φορέων-Εταίρων και στήριξη από επιστημονικές (θεματικές)
ομάδες, μόνιμο forum διαβούλευσης φορέων και πολιτών κ.ο.κ.
Το «Σχέδιο Δράσης», μετά την περάτωση της 2ης Φάσης της ανοιχτής διαβούλευσης
θα προσαρμοσθεί τεχνικά και θα συμπληρωθεί ώστε να αποκτήσει την
«τυποποιημένη» μορφή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.),
σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους και τις κατευθύνσεις της Πρόσκλησης της
Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 για την υποβολή
προτάσεων «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
(Α.Π. 1821/5-7-2017).
5. Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό κινητοποίησης του
κοινωνικού κεφαλαίου της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της 2ης φάσης της ανοιχτής
διαβούλευσης, διατυπώνονται σχόλια και προτάσεις:
•

ως προς τα αποτελέσματα της 1ης φάσης της διαβούλευσης των Θεματικών
Ομάδων,

•

επί της προτεινόμενης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «περιοχής
παρέμβασης» του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (Ενότητα 2.3),

•

επί της εξειδίκευσης του ΟΣΧΑ σε επιχειρησιακό επίπεδο, με αξιοποίηση του
«εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.) και η
διάρθρωση της Ο.Χ.Ε. σε Άξονες Προτεραιότητας, Ειδικούς Στόχους και
Παρεμβάσεις (Ομάδες Δράσεων).
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•

Επί της πρότασης συγκρότησης και λειτουργίας της «Εταιρικής Σχέσης» του
ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε., καθώς και επί του πλαισίου λειτουργίας του «Μηχανισμού»
Διακυβέρνησης» της Ο.Χ.Ε.

6. Ο Δήμος Κέρκυρας θα επεξεργασθεί τις προτάσεις των Φορέων και των λοιπών
ενδιαφερομένων και θα ανακοινώσει δημόσια τα αποτελέσματα της 2ης Φάσης της
διαβούλευσης στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνέχεια, θα προετοιμάσει και θα
υποβάλλει το τελικό «Σχέδιο» ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. στα τέλη του ίδιου μήνα, σε συνέχεια
της Πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 για
την υποβολή προτάσεων «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ)». Η έγκριση και ενεργοποίηση της ΟΧΕ αναμένεται ενδεικτικά
στα τέλη του 2017.
7. Τα σχόλια και οι προτάσεις των Φορέων και των λοιπών ενδιαφερομένων θα
αναφέρονται στις Ενότητες του κειμένου εργασίας που αφορά στην προτεινόμενη
στρατηγική του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) του
Δήμου Κέρκυρας και το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας.
Η συμμετοχή στη διαβούλευση θα γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση ειδικού
εντύπου συμμετοχής το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Κέρκυρας και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.corfu.gr Τυχόν
ερωτήσεις και διευκρινίσεις υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στην παραπάνω
διεύθυνση και οι απαντήσεις θα αναρτώνται με ευθύνη της «Ομάδας Συντονισμού και
Καθοδήγησης» του Δήμου Κέρκυρας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο
συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017.
Η συμμετοχή των Φορέων, των Πολιτών και των λοιπών ενδιαφερομένων και στη 2η
φάση της ανοιχτής διαβούλευσης, διασφαλίζει αφενός τη συνέχεια και την συνέπεια
του εγχειρήματος και, αφετέρου, συμβάλλει στη συγκρότηση μιας ζωντανής,
συμμετοχικής και ενεργής «Εταιρικής Σχέσης», η οποία θα διασφαλίσει την
αμφίδρομη και συνεχή επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και θα μεγιστοποιήσει την
αποτελεσματικότητα της χωρικής αναπτυξιακής στρατηγικής που επιδιώκεται μέσω
του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

Κωνσταντίνος Νικολούζος
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