ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 13/18-7-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 395

Περίληψη
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο Δίκτυο
Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Αναγέννησης και
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας» για την υποβολή
πρότασης στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Άξονας 9-Αειφόρος
Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, Μέτρο-Ολοκληρωμένη
αστική ανάπτυξη, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ. 41353/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 28
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
2) Καλογερής Κρίτων
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
3) Πατσίδου Δέσποινα
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
5) Βασιλούδης Ηλίας
5) Φιλίππου Φίλιππος
6) Βορίδης Δημήτριος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
και νόμιμα προσκλήθηκαν.
8) Ηλιάδης Θωμάς
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
10) Καραγιαννίδου –Πατσατζή Σοφία
21) Πούλιος Χρίστος
11) Κολλάρος Γεώργιος
22) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
23) Τοπ Ισμέτ
13) Μαζαράκης Σπύρος
24) Τσεγγελίδης Ιωάννης
14) Μούρκας Χρήστος
25) Τσέπελης Εμμανουήλ
15) Μπεκτές Σαμπρή
26) Φανουράκης Εμμανουήλ
16) Μπένης Δημήτριος
27) Φωτιάδης Νικόλαος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
28) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, Ανδρεάδης Αναστάσιος και των Τοπικών
Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής και Κομνηνών
Αποστολίδης Φώτιος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθ.πρωτ. 41277/13-7-2011 εισήγηση του τμήματος προγραμματισμού η οποία αφορά την «Έγκριση

συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο Δίκτυο Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Αναγέννησης και
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας» για την υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Άξονας 9Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, Μέτρο-Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, συνολικού
προϋπολογισμού 300.000 € και η οποία έχει ως εξής:
Ο Δήμος Ξάνθης με την υπ’ αριθ. 426/23-09-2010 Απόφαση Δ.Σ. Ξάνθης ενέκρινε το ολοκληρωμένο
σχέδιο αστικής ανάπτυξης που αφορά το Δήμο, καθώς και την υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια
Α.Μ.Θ., η οποία και εγκρίθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 7500/23-11-2010 έγγραφο της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 34759/14-09-2010 έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., μετά
την έγκριση των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Α.Α.), προτίθεται να προβεί σε
σχετική πρόσκληση του ΕΠ ΜΑΘΡΑ για ένα έργο δικτύωσης των εταιρικών σχημάτων Ο.Σ.Α.Α.
Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου ο Δήμος Κομοτηνής μας απέστειλε πρόταση με πλήρη
προϋπολογισμό και ολοκληρωμένο μνημόνιο συνεργασίας του έργου «Δίκτυο Ολοκληρωμένων Σχεδίων
Αστικής Αναγέννησης» που αφορά τους εξής έξι Δήμους:
1. Καβάλας
2. Δράμας
3. Αλεξανδρούπολης
4. Ορεστιάδας
5. Κομοτηνής
6. Ξάνθης
Κύριος στόχος του έργου αυτού είναι η διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων της αστικής ανάπτυξης
με φορείς, οργανισμούς, δίκτυα κλπ οι οποίοι έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια των
μέτρων του ΠΕΠ ΑΜΘ. Επιδίωξη είναι η εύρεση λύσεων και καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση
παρομοίων προβλημάτων που παρουσιάζονται στην περιοχή παρέμβασης, τόσο σε θέματα που άπτονται
της κοινωνικής προστασίας όσο και σε θέματα προβλημάτων ειδικών κατηγοριών πληθυσμού σχετικά με
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, το πλαίσιο θα αφορά στους παρακάτω τομείς:
α) Την Οικονομική και Αναπτυξιακή διάσταση
β) Την κοινωνική οικονομία
γ) Την Κοινωνική διάσταση
γ) Τον Αστικό Χώρο
δ) Το Περιβάλλον – Την Βιώσιμη Ανάπτυξη
ε) Τον Πολιτισμό
στ) Την προσέλκυση επισκεπτών
Το παρόν έργο αναμένεται να συμβάλει δημιουργικά στην μεταφορά τεχνογνωσίας σε πολιτικές
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και να «οπλίσει» τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με γνώση
και προοπτική για το μέλλον.
Στόχοι του συγκεκριμένου τύπου δικτύωσης αποτελούν:
 Η ανταλλαγή καλών πρακτικών
 Η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
 Η παροχή βοήθειας στους δήμους - μέλη του Δικτύου και τα στελέχη τους να αναπτύξουν τις
κατάλληλες υποδομές και πρακτικές, καθώς και μορφές συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο
 Η συμμετοχή σε ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων στην κοινή ευρωπαϊκή εκστρατεία για πόλεις
πιο ανθρώπινες και πιο πολιτισμένες με επίκεντρο τον άνθρωπο και έμφαση στην αειφόρο
ανάπτυξη.
 Η δρομολόγηση διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στους σχεδιασμούς
και θα τους κάνουν πιο υπεύθυνους απέναντι στα προβλήματα της ελληνικής πόλης.
 Η διάδοση κάθε σχετικής πληροφορίας και γνώσης με διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων,
δημόσιων συζητήσεων, έκδοση εντύπων, ηλεκτρονική αποστολή υλικού, κλπ.
 Η υποστήριξη των αμοιβαίων συμφερόντων των μελών στο πλαίσιο των συζητήσεων με δημόσιους
φορείς για θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρίας.
 Η προώθηση έργων βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη
Κατόπιν αυτών Εισηγούμαστε
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1. Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στο Δίκτυο Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής
Αναγέννησης, με συνολικό προϋπολογισμό πρότασης 300.000 €, σε συνεργασία με τους Δήμους
Δράμας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ορεστιάδας και Καβάλας.
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος, Στυλιανίδης Μιχαήλ, να προβεί στην υπογραφή του Μνημονίου
Συνεργασίας Δικτύωσης Σχημάτων ΟΣΑΑ στην ΠΑΜΘ.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω
εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στο Δίκτυο Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής
Αναγέννησης και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας» για την υποβολή πρότασης στην
Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Άξονας 9-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, Μέτρο-Ολοκληρωμένη
αστική ανάπτυξη, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 € σε συνεργασία με τους Δήμους Δράμας,
Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ορεστιάδας και Καβάλας.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή του παρακάτω μνημονίου Συνεργασίας
Δικτύωσης Σχημάτων ΟΣΑΑ στην ΠΑΜΘ ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού με την υπόθεση
εγγράφου.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΟΣΑΑ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ
Δίκτυο Πόλεων στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΜΘ, Άξονας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής»
Μέτρο «ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη»
Φορέας υποβολής και υλοποίησης: Δήμος Κομοτηνής
Οι ενέργειες δικτύωσης, είναι δραστηριότητες που εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχεδιασμό Εθνικής
περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, όπου φορείς, ομάδες και άτομα αναλαμβάνουν από κοινού
πρωτοβουλίες, συνεργάζονται, σχεδιάζουν, υλοποιούν, αξιολογούν και προτείνουν ολοκληρωμένες,
συμπληρωματικές και πολυεπίπεδες δράσεις υποστήριξης και διευκόλυνσης των ωφελουμένων.
Η κατανόηση του περιεχομένου της δικτύωσης, των δυνατοτήτων που δίνει το δίκτυο, των ωφελειών που
προκύπτουν από αυτό, είναι προϋποθέσεις για την ουσιαστική επικοινωνία και αποτελεσματική
συνεργασία των μελών ενός δικτύου.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Κύριος στόχος του έργου είναι η διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων της αστικής ανάπτυξης με φορείς,
οργανισμούς, δίκτυα κλπ οι οποίοι έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια των μέτρων του ΠΕΠ
ΑΜΘ. Επιδίωξη είναι η εύρεση λύσεων και καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση παρομοίων προβλημάτων που
παρουσιάζονται στην περιοχή παρέμβασης, τόσο σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής προστασίας όσο και σε
θέματα προβλημάτων ειδικών κατηγοριών πληθυσμού σχετικά με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, το πλαίσιο θα αφορά στους παρακάτω τομείς:
α) Την Οικονομική και Αναπτυξιακή διάσταση
β) Την κοινωνική οικονομία
γ) Την Κοινωνική διάσταση
γ) Τον Αστικό Χώρο
δ) Το Περιβάλλον – Την Βιώσιμη Ανάπτυξη
ε) Τον Πολιτισμό
στ) Την προσέλκυση επισκεπτών
Το παρόν έργο αναμένεται να συμβάλει δημιουργικά στην μεταφορά τεχνογνωσίας σε πολιτικές ολοκληρωμένης
αστικής ανάπτυξης και να «οπλίσει» τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με γνώση και προοπτική για το
μέλλον.
ΣΚΟΠΟΣ
Κύριος στόχος του έργου είναι η διασύνδεση των φορέων που διαχειρίζονται ή υλοποιούν τοπικά αναπτυξιακά
προγράμματα στην περιοχή της ΑΜΘ. Επιδίωξη της ενέργειας αυτής είναι να συγκεντρώσει την εμπειρία και τη
γνώση που έχει συσσωρευτεί από την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, να αξιολογήσει τα οφέλη που
αποκομίστηκαν από την υλοποίηση τους, καθώς και να εντοπίσει προβλήματα ή παραλήψεις τους. Βασικά τοπικά
προγράμματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ενέργειας αυτής είναι οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης,
το Urban II, καθώς και το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, μέσω της
δικτύωσης θα αναζητηθούν τοπικά ή/και υπερεθνικά προγράμματα τα οποία είχαν έμμεσες επιπτώσεις στην
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ανάπτυξη των Δήμων (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, Προγράμματα
Επιχειρηματικότητας κλπ)
Για την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχτούν δίκτυα επικοινωνίας - συνεργασίας ως εξής:
1) Δίκτυο Α: δικτύωση των Δήμων με συντονιστές – φορείς ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης
της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά και με συντονιστές φορείς αντίστοιχων ολοκληρωμένων προγραμμάτων που
υλοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2) Δίκτυο Β: δικτύωση των ωφελούμενων των παραπάνω προγραμμάτων.
ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι του συγκεκριμένου τύπου δικτύωσης αποτελούν:
 Η ανταλλαγή καλών πρακτικών
 Η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων
 Η παροχή βοήθειας στους δήμους - μέλη του Δικτύου και τα στελέχη τους να αναπτύξουν τις κατάλληλες
υποδομές και πρακτικές, καθώς και μορφές συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 Η συμμετοχή σε ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων στην κοινή ευρωπαϊκή εκστρατεία για πόλεις πιο
ανθρώπινες και πιο πολιτισμένες με επίκεντρο τον άνθρωπο και έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη.
 Η δρομολόγηση διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στους σχεδιασμούς και θα
τους κάνουν πιο υπεύθυνους απέναντι στα προβλήματα της ελληνικής πόλης.
 Η διάδοση κάθε σχετικής πληροφορίας και γνώσης με διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, δημόσιων
συζητήσεων, έκδοση εντύπων, ηλεκτρονική αποστολή υλικού, κλπ.
 Η υποστήριξη των αμοιβαίων συμφερόντων των μελών στο πλαίσιο των συζητήσεων με δημόσιους φορείς
για θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρίας.
 Η προώθηση έργων βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων
• Οργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων
• Διάχυση των σχετικών πληροφοριών και γνώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών (ιστοσελίδα, e-mail) και
εντύπων (ενημερωτικά δελτία, εκδόσεις, αφίσες, κ.τ.λ.) μορφών επικοινωνίας.
• Συμμετοχή στις αντίστοιχες διεθνείς και ευρωπαϊκές δραστηριότητες
• Αναγνώριση, συλλογή και διάδοση πληροφοριών, μεθόδων, εργαλείων και μοντέλων καλής πρακτικής.
• Δημιουργία ειδικών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών.
• Αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων
• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δικτύου. Ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά της
σχετικής τεχνογνωσίας.
• Επιδίωξη της συνεργασίας με άλλους φορείς ή οργανισμούς που έχουν κοινούς με το Δίκτυο στόχους.
• Εκπροσώπηση και ενεργή συμμετοχή σε σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ






Εξασφάλιση συνεργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος
Καθορισμός της εκτελεστικής επιτροπής του προγράμματος
Προσδιορισμός του λεπτομερούς προγράμματος
Εστίαση στους βασικούς τομείς
Διατήρηση του ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα

Δημιουργείται κατ΄ αυτό τον τρόπο ένα ενεργό Δίκτυο.
Η διαρκής λειτουργία και η σταδιακή επέκταση του << Δικτύου >> θα βοηθήσει τα μέγιστα, ώστε να επιλέγονται
οι καλύτερες υπηρεσίες για την εκπροσώπηση των πόλεών μας αλλά και της ΠΑΜΘ στα ευρωπαϊκά δεδομένα.
ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Σχεδιασμός της δράσης: Συγκεκριμενοποίηση των περιοχών παρέμβασης και των ωφελούμενων
πληθυσμιακών ομάδων
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2. Ανάπτυξη & Συντήρηση μιας Βάσης Δεδομένων (web-site) που θα αναφέρεται σε αντίστοιχες πόλεις στην
Ελλάδα που υλοποιούν παρόμοια σχέδια. Είναι ουσιαστικά η καρδιά του συστήματος και η προσπάθεια
«εξάπλωσης» του δικτύου & δημιουργίας ενός Εθνικού Δικτύου με πόλεις -Δήμους που σχεδίασαν και
υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Αστικών προγραμμάτων
3. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αναφορές σε όλους του Νόμους και τις Υπουργικές Αποφάσεις που
αναφέρονται στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, καθώς και στην εμπειρία της εφαρμογής τους από
τους Τελικούς Δικαιούχους.
4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του e- forum του διαλόγου των Μελών του Ελληνικού Δικτύου πόλεων που θα
οργανωθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης.
5. Διοργάνωση δύο (2) ετήσιων Ημερίδων, μια (1) με «εσωτερική» του δικτύου και μια (1) με εκπροσώπους
των θεματικών δικτύων της χώρας και του εξωτερικού.
6. ΦΟΡΟΥΜ (Forum): Πρέπει λοιπόν μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου, να προβλέπεται τακτική
συνάντηση των μελών του, υπό τον συντονισμό του «Διαχειριστή δικτύου» σε τακτικά χρονικά
διαστήματα, προκειμένου να συζητούνται η πορεία του προγράμματος και των ενεργειών δικτύωσης, η
ανταλλαγή εμπειριών, οι πρακτικές και τα προβλήματα, έτσι όπως προκύπτουν κατά την υλοποίηση.
7. Επισκέψεις και συναντήσεις με εκπροσώπους των πόλεων του Εθνικού Δικτύου, συμμετοχή σε συνέδρια
στο εξωτερικό των Ευρωπαϊκών θεματικών δικτύων. (π.χ. OPEN DAYS, European Edge Cities Network,
European Sustainable Regional Development Network)
8. Προβολή των δράσεων μέσα από τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ
Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση θα γίνει με τη μορφή εργαστηρίων, με ανταλλαγή υλικού, με την
διερεύνηση των αναγκών των επωφελούμενων και σχεδιασμός σύμφωνα μ’ αυτές συγκεκριμένου σχεδίου
βελτίωσης
Η ανταλλαγή καλών πρακτικών προτείνεται να υλοποιηθεί μέσα από συναντήσεις και μέσα από ημερίδες /
παρουσιάσεις δράσεων - «επιτυχημένων case studies»
Για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των έργων προτείνεται
να υλοποιηθεί :
• οργάνωση συναντήσεων των Συντονιστών των Αστικών
• παροχή πρόσβασης στους διαχειριστές των δικτύων σε βάσεις δικτυωμένων Πρωτοβουλιών για την
εύκολη άντληση δεδομένων, πληροφοριών, καλών πρακτικών κλπ.
• ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεθοδολογικών εργαλείων στο πλαίσιο των ευρύτερων συναντήσεων ή
οργανώνοντας μεμονωμένες όπου κρίνεται απαραίτητο.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εάν οι προϋπολογισμοί των δράσεων το επιτρέπουν, η ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης, προτείνεται να
υλοποιηθεί από σύμβουλο αξιολόγησης
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται:
• Η πραγματοποίηση ταξιδιών-επισκέψεων
• Η πραγματοποίηση ημερίδων-συναντήσεων
• Δαπάνες προβολής
• Η πρόσληψη ενός συμβούλου υποστήριξης
• Η δημιουργία portal (βάση δεδομένων, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, e-forum)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΟΡΟΥΜ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει:
• Για τις διαδικασίες σύστασης του δικτύου
• Την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού
• Τον σχεδιασμό της δράσης: Συγκεκριμενοποίηση των περιοχών παρέμβασης και των ωφελούμενων
πληθυσμιακών ομάδων
• Κατάρτιση προδιαγραφών και περιεχομένου του portal
• Συγγραφή και δημοσίευση Οδηγού Οργάνωσης και Λειτουργίας των δράσεων
• Καθορισμό και Ομαδοποίηση των θεματικών αντικειμένων του forum
• Καθορισμό Αναλυτικής Μεθοδολογίας και Προδιαγραφών Υλοποίησης των ετήσιων συναντήσεων
• Υποστήριξη στην παρακολούθηση, λειτουργία και έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου

Συμμετοχές
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Ενδεικτικά το ΔΙΚΤΥΟ θα μπορούσε να συμμετάσχει στα εξής δίκτυα:
 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
 Sustainable Cities network
 European Green Cities Network
 Energy Cities.eu
 POLIS
 Smart Energy Cities in the EU Recovery Plan









ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ

Black Sea
Med
Healthy Cities and urban governance (WHO)
The Creative Cities Network (Unesco)
Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια

Eυρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για τις τοπικές πολιτικές ένταξης μεταναστών

 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οι παράγοντες που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία ενός δικτύου είναι:
 Η παρουσία ενός ενδιάμεσου υποστηρικτή του δικτύου σε όλα τα στάδια, από τις προπαρασκευαστικές
ενέργειες προώθησης της έννοιας, έως το στήσιμο και την αρχική του λειτουργία
 Η ανάπτυξη κατάλληλης κουλτούρας στηριγμένης σε ξεκάθαρες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
συνεργασίας
 Η ανάπτυξη σχεδίων δράσης με ολοκληρωμένο χαρακτήρα και συγκεκριμένη στρατηγική αποτελούν
προαπαιτούμενο για την επιτυχία των δράσεων δικτύωσης.
 Η διαμόρφωση οργανωτικής δομής, η οποία δρα ενισχυτικά της αποτελεσματικής λειτουργίας, χωρίς να
είναι απαραίτητο να είναι πολύπλοκη. Η διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας είναι η πρώτη
απαίτηση και η διαμόρφωση τυπικής δομής.
 Η χρηματοδότηση των δικτύων από επιχορηγήσεις αποτελεί το έναυσμα για την δημιουργία τους. Η ιδιωτική
χρηματοδότηση αποτελεί όμως βασικό όρο για τη συνέχειά τους
 Η υλοποίηση «soft» ενεργειών οριζόντιου χαρακτήρα (κοινή προβολή, συμμετοχή σε εκθέσεις, φυλλάδια
κ.λ.π) μπορούν να αποτελέσουν το πειραματικό στάδιο λειτουργίας του δικτύου. Μέσα από αυτές τις ενέργειες
μαθαίνουν τα μέλη να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν κατάλληλες σχέσεις επικοινωνίας και
εμπιστοσύνης
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΣΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Σύμβουλος
υποστήριξης

1. Διαδικασίες σύστασης του δικτύου
2. Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού
3. Κατάρτιση προδιαγραφών και περιεχομένου του portal
4. Σχεδιασμός της δράσης: Συγκεκριμενοποίηση των περιοχών παρέμβασης των ωφελούμενων
πληθυσμιακών ομάδων
4. Συγγραφή και δημοσίευση Οδηγού Οργάνωσης και Λειτουργίας των δράσεων
5. Καθορισμό και Ομαδοποίηση των θεματικών αντικειμένων του forum
6. Καθορισμό Αναλυτικής Μεθοδολογίας και Προδιαγραφών Υλοποίησης των ετήσιων
συναντήσεων
7. Υποστήριξη στην παρακολούθηση, λειτουργία και έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου

60.000,00 €

2. Δημιουργία
portal

1. Ανάπτυξη & Συντήρηση μιας Βάσης Δεδομένων (web-site) που θα αναφέρεται σε αντίστοιχες
πόλεις στην Ελλάδα που υλοποιούν παρόμοια σχέδια. Είναι ουσιαστικά η καρδιά του συστήματος
και η προσπάθεια «εξάπλωσης» του δικτύου & δημιουργίας ενός Εθνικού Δικτύου με πόλεις Δήμους που σχεδίασαν και υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Αστικών
προγραμμάτων
2. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με αναφορές σε όλους του Νόμους και τις Υπουργικές
Αποφάσεις που αναφέρονται στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, καθώς και στην εμπειρία της
εφαρμογής τους από τους Τελικούς Δικαιούχους.
3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του e- forum του διαλόγου των Μελών του Ελληνικού Δικτύου
πόλεων που θα οργανωθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης.

45.000,00 €
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3.Πραγματοποί
ηση ημερίδωνσυναντήσεων

4.Πραγματοποί
ηση ταξιδιώνεπισκέψεων
5. Δαπάνες
προβολής

1. Διοργάνωση δύο (2) ετήσιων Ημερίδων, μια (1) με «εσωτερική» του δικτύου και μια (1) με
εκπροσώπους των θεματικών δικτύων της χώρας και του εξωτερικού.
2. ΦΟΡΟΥΜ (Forum): Μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου προβλέπεται τακτική
συνάντηση των μελών του, υπό τον συντονισμό του «Διαχειριστή δικτύου» σε τακτικά χρονικά
διαστήματα, προκειμένου να συζητούνται η πορεία του προγράμματος και των ενεργειών
δικτύωσης, η ανταλλαγή εμπειριών, οι πρακτικές και τα προβλήματα, έτσι όπως προκύπτουν κατά
την υλοποίηση.
1. Επισκέψεις και συναντήσεις με εκπροσώπους των πόλεων του Εθνικού Δικτύου, συμμετοχή σε
συνέδρια στο εξωτερικό των Ευρωπαϊκών θεματικών δικτύων. (π.χ.OPEN DAYS, European Edge
Cities Network, European Sustainable Regional Development Network

1. Προβολή των δράσεων μέσα από τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ
………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 20-7-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

60.000,00 €

115.000,00 €

20.000,00 €
300.000,00 €

Αμπατζή Ευθυμία
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