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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απολογισμός 3ης τεχνικής συνάντησης (3rd Steering Committee) των εταίρων του έργου
“Sailing across the Black Sea – SaBS” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Joint
Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2014-2020”
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/07/2019 στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένα
Αλεξανδρούπολης η 3η Τεχνική Συνάντηση της επιτροπής Υλοποίησης του Έργου «Sailing
across the Black Sea – SaBS» που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (JOP Black Sea Basin).
Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ενώ
συμμετέχουν, το Sport Fishing club “Glarus” από τον λιμένα του Burgas (Βουλγαρίας) και το
Διεθνές Κέντρο Κοινωνικών και Πολιτικών Αναλύσεων (International Centre for Social
Research and Policy Analysis) με έδρα το Batumi της Γεωργίας.
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΑ κ. Χρήστος
Δούκας, ο Πρόεδρος του Λιμένα του Burgas κος Dian Dimov, ο Πρόεδρος του ICSRPA Dr George
Ivaniashvili-Orbeliani και τα στελέχη των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου
από την Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Γεωργία.
Στην συνάντηση αναλύθηκε η πρόοδος που επετεύχθη στα πλαίσια της υλοποίησης από την
έναρξη του έργου (20/8/2018) έως και την 23/07/2019, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν
και η μελλοντική στρατηγική υλοποίησης του έργου, με απώτερο στόχο την επιτυχή
ολοκλήρωση του. Η Επιτροπή διεπίστωσε τα κάτωθι:
-

η πορεία του έργου έως σήμερα ακολουθεί σε γενικές γραμμές το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα,
τα προβλήματα που ανέκυψαν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς χωρίς σοβαρές επιπτώσεις
στην υλοποίηση του έργου

-

η απορρόφηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προχωράει κατά τα προβλεπόμενα
τα μεγάλα παραδοτέα του έργου, που αφορούν την κατασκευή νέων πλωτών εξεδρών
φιλοξενίας τουριστικών σκαφών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και την κατασκευή
ενός νέου πλοίου οικοτουριστικής χρήσεως στο λιμάνι του Μπουργκάς, υλοποιούνται
κανονικά παρά τις επιμέρους καθυστερήσεις λόγω της έκδοσης των νέων αδειών και
αναμένονται αμφότερα να παραδοθούν τον χειμώνα του 2019.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι διαπίστωσαν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και δεσμευτήκαν να
διαθέσουν τις απαραίτητες δυνάμεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

