
 
 

 

 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ: 

 

Αλεξανδρούπολη, 10/9/2021 - 11:00 π.μ.,  

ξενοδοχείο RAMADA by WYNDAM - Αίθουσα "ΟΡΦΕΑΣ" 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 

 

1. Παρουσίαση του site και του forum του έργου  "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΒΑΑ 
της ΠΑΜΘ", από τον Ανάδοχο. 

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση από τον Ανάδοχο του site και του forum του έργου. 
Απαντήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με απορίες των συμμετεχόντων. 

 

2. Παρουσίαση του  Εγχειριδίου Λειτουργίας για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά 
μέσα της Δικτύωσης. 

Το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του forum του έργου, περιλαμβάνει τις παρακάτω 
λειτουργίες: 

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ: ο κωδικός περιέχει τουλάχιστον 7 χαρακτήρες, γράμματα και 
αριθμούς.  

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: για να δημιουργήσουμε νέο θέμα επιλέγουμε "ΔΗΙΟΥΡΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΟΣ", βάζουμε τίτλο, κείμενο οπωσδήποτε και επισυνάπτουμε το επιθυμητό 
αρχείο. 

- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: αν επιλέξουμε την παρακολούθηση θέματος, θα 
ενημερωνόμαστε με e-mail για κάθε αλλαγή ή απάντηση το θέμα. 

Θα πρέπει όλα τα μέλη του Δικτύου να εγγραφούν για να μπορούν να λαμβάνουν 
ενημέρωση αλλά και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους με ό,τι θεωρούν πως μπορεί να 
ενδιαφέρει. 

 

3. Οργάνωση της 1ης Τεχνικής συνάντησης και καθορισμός της θεματολογίας, ημερομηνίας και 

τόπου διεξαγωγής. 

Συζητήθηκε η οργάνωση της 1ης τεχνικής συνάντησης που θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. 

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 



 
 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: να προγραμματιστεί για το 1ο 15ημερο του 
Οκτωβρίου 2021, στην Κομοτηνή ή Αλεξανδρούπολη.  

- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Σύνταξη και αποστολή πρόσκλησης προς την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΠΕΠ ΑΜΘ όπου θα ζητείται η συμμετοχή των στελεχών της και 
σύνταξη θεμάτων προς συζήτηση.  Επίσης, οι Δήμοι που συμμετέχουν θα ορίσουν τα 
στελέχη τους που επιθυμούν να συμμετέχουν από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. 

 

4. Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων Κοινής Ομάδας Έργου. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συναντήσεων της Κοινής Ομάδας 
Έργου, θα πρέπει να προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση εντός του Οκτωβρίου. 

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα μετά τις 10/10/2021, χωρίς 
να προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. 

 

5. Καθορισμός θεματολογίας επόμενης συνάντησης. 

Η θεματολογία της επόμενης συνάντησης θα εξαρτηθεί και από την 1η Τεχνική 
Συνάντηση (αν προηγηθεί) και όσα προκύψουν από αυτή. 

 

6. Λοιπά θέματα. 

- Διαδικασία υλοποίησης έργων που έχουν ήδη ενταχθεί.  

- Αντώνης Τρίτσης (Φιλόδημος): σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης σύμφωνα με έγγραφο του Τ.Π.&Δ. 
προς το Δήμο Καβάλας ως προϋπόθεση για τη δημοπράτηση των έργων. Ανέλαβε η 
εκπρόσωπος του Δ. Καβάλας να το στείλει για να αναρτηθεί στο forum. 

- ΠΔΕ πληρωμές δαπανών: έγινε συζήτηση για τον τρόπο πληρωμής των δαπανών 
των έργων μέσω ΠΔΕ και η εκπρόσωπος του Δ. Δράμας θα στείλει το σχετικό ΦΕΚ για 
να αναρτηθεί στο forum. 

- URBACT: συζητήθηκε η πιθανότητα οργάνωσης υποβολής πρότασης από κοινού στο 
πρόγραμμα URBACT. 

- ΠΕΠ ΑΜΘ: έγινε ενημέρωση για το σχεδιασμό του επόμενου ΠΕΠ. Τα χρήματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπεται πως θα είναι τα διπλάσια από την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο (από 75 εκ. ευρώ σε 150 εκ. ευρώ) και ο 
προϋπολογισμός των επόμενων στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης θα είναι περίπου τα 
διπλάσια (από 8,5 εκ. ευρώ σε 16 εκ. ευρώ). 

 

 

    


