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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΟΝΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ» 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων  
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
1. Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
2. Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : 

Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
2. Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
3. Κατηγορία Η/Μ  

ΙΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
Σκοπός του έργου ήταν η επιλογή της καλύτερης ιδέας-πρότασης από ιστορική, 
λειτουργική, αισθητική, τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη για την 
ανάπλαση των όψεων του Δημοτικού Θεάτρου και της γειτονικής πλατείας της 
Νομαρχίας,  σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες που περιγράφονται στο τεύχος 
της προκήρυξης και τις απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης και τις αρχές του 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 
Π.Ε.Π ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007 -2013 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
Το έργο περιελάμβανε τη δημιουργία ποδηλατόδρομου στην πόλη της Κέρκυρας. 
Ασφαλτοστρώσεις και αγορά εξοπλισμού. 

 Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα 
Περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες αποξηλώσεων, στατικής ενίσχυσης, 
ανακατασκευής στεγών, κατασκευής εσωτερικής διαρρύθμισης και εσωτερικού 
διακόσμου, κατασκευής στεγάστρου θερινού κινηματογράφου, διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 
Επίσης περιλαμβάνονται οι Ηλεκτρο/Μηχανολογικές εργασίες κατασκευής 
υποσταθμού , τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού και φωτισμού θεάτρου, κατασκευής 
εγκαταστάσεων θέρμανσης – κλιματισμού – ύδρευσης – αποχέτευσης , μηχανισμών 
σκηνής, ηχητικής εγκατάστασης. 

 
Ενδεικτικά παρατίθενται τα κάτωθι διασυνοριακά – ευρωπαϊκά έργα: 

 Το έργο Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Regions – S.T.A.R 
Το έργο S.T.A.R. υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic και 
σχεδιάστηκε προκειμένου να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων στο πεδίο του 
τουρισμού μεταξύ των χωρών της Αδριατικής Θάλασσας.  

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και 
της εγκυρότητας των πληροφοριών σχετικά με τις τουριστικές ροές. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργήθηκε μια τουριστική πύλη. Οι 
συμμετέχουσες χώρες έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, την ολοκλήρωσης της ήδη υφιστάμενης τεχνολογίας της πληροφορίας και 
της γνώσης.  

Το έργο επιδιώκει τη διαμόρφωση γνώσης και κατάλληλων εργαλείων στην Τουριστική 
Περιοχή της Αδριατικής, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όσους εμπλέκονται στη 
διαμόρφωση των πολιτικών να επεξεργαστούν τις κρατικές παρεμβάσεις και τις νέες 
τουριστικές στρατηγικές. Επιπλέον, παρέχει εργαλεία στις τουριστικές επιχειρήσεις 
προκειμένου να γνωρίσουν τη θέση τους στην τοπική αγορά, τα χαρακτηριστικά και 
την εξέλιξη των πελατών τους. 



 Το έργο Cités Unesco Laboratoires de Territoires URbains Équilibrés - 
C.U.L.T.UR.E 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος MED και εξετάζει το ρόλο του 
«πολιτισμού» με την ευρύτερη έννοιά, ως πηγή δημιουργίας ιστορικών πόλεων και ως 
την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ.  
Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2009, όταν η Περιφέρεια της Καμπανίας, η επαρχία της 
Ferrara, ο Δήμος της Πίζας, η επαρχία της Κόρδοβα, η Περιφέρεια Μούρθια, ο Δήμος 
της Tarragona, οι Δήμοι της Κέρκυρας και της Ρόδου συναντήθηκαν στη Νάπολη για 
να θέσουν τις βάσεις για μια διακρατική πολυεπίπεδη στρατηγική διακυβέρνησης με 
στόχο τη διατήρηση τους και τη βελτίωση της εμφάνισης και ανταγωνιστικότητάς τους, 
δίνοντας έτσι στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά τον ηγετικό ρόλο της στην 
ευρωπαϊκή ανάπτυξη. 
Το έργο προτείνει μια διακρατική δράση συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών 
με βασικό αντικείμενο τον πολιτισμό ως παράγοντα για την αστική ανανέωση. 
Το έργο επιδιώκει τη σύνταξη ενός σχεδίου δράσης με στόχο τη δημιουργία ενός νέου 
μοντέλου διακρατικής διακυβέρνησης και κοινών καινοτόμων δράσεων, με κύριο 
σκοπό την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βελτίωση της διαχείρισης 
των ιστορικών αστικών κέντρων και του ιστορικού - πολιτιστικού τοπίου που 
βρίσκονται σε κίνδυνο. 

  Το έργο Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies - 
SUMMIT 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Ιταλία 2007 -2013 και στόχος του είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των 
ατμοσφαιρικών ρύπων μέσω της ανάπτυξης μιας προηγμένης διαχείρισης της 
κινητικότητας βάση το σύστημα πληροφοριών για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών). Η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στο σύστημα διαχείρισης της 
κινητικότητας παρέχει άκρως αποτελεσματική και σχετικά χαμηλού κόστους λύσεις και 
μέτρα για το πρόβλημα της αστικής κυκλοφοριακής συμφόρησης: για παράδειγμα νέα 
έξυπνα συστήματα που: βοηθούν τον οδηγό στην αποφυγή ατυχημάτων, του 
παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την αποφυγή κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και βελτιστοποιήσουν μια διαδρομή ή την απόδοση του κινητήρα για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς επίσης και συστήματα βελτιστοποίησης 
διαδρομών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Το έργο εστιάζει κυρίως στην παροχή πληροφοριών στους πολίτες, στην αύξηση των 
ευκαιριών κινητικότητας και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ιδιωτικών συστημάτων μεταφορών. 

 


