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Γραφεία: Γεωργίου Σταύρου 20 67100 Ξάνθη Τηλ. 25410 27470

Έτος 110 Αριθμός φύλλου 72ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Τιμή φύλλου: 0,01 ευρώ

Οι θέσεις της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης,
το διεκδικητικό της πλαίσιο και
τα κυριότερα σημεία των αποφάσεών της όπως προέκυψαν
μέσα από το Ετήσιο Συνέδριο
του 2008

»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεύχος 71

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εν Δήμοις
Έργα και δράσεις στους
Δήμους & τις Κοινότητες
του Ν. Ξάνθης

σελ. 2, 3

Διεκδικεί

Α. Η συμμετοχή της ΤΑ στο ΕΣΠΑ
Προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ)
στην υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ (Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), έχει υποβάλλει προς τα αρμόδια Υπουργεία ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων, έτσι όπως
αυτό έχει διαμορφωθεί από το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην
Κυλλήνη, με τη συμμετοχή όλων μας. Για την προώθηση της υλοποίησης των κύριων σημείων της πρότασης αυτής, πρέπει άμεσα:

Να προχωρήσει από πλευράς ΥΠΟΙΟ η έκδοση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 27 του Νόμου 3614/2007 για το περιεχόμενο και τη διαδικασία εκπόνησης των Προγραμμάτων Τοπικής
Ανάπτυξης των ΤΕΔΚ.

Να αναληφθεί η δέσμευση χρηματοδότησης των Ομάδων

Εκδόσεις απ΄τον
τόπο σου

σελ. 4

»»»»»

Αποδεχόμαστε κατ΄ αρχάς τις προτάσεις του ΙΤΑ για το Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ.

για τη νέα διοικητική
7 προτάσεις-«κλειδιά»
μεταρρύθμιση
(απόφαση κατά πλειοψηφία)

Η διαδικασία σχεδιασμού δεν πρέπει να οδηγεί μόνο σε πρόταση χάραξης των γεωγραφικών ορίων των νέων Δήμων, αλλά να συνδυάζεται με
τον αναπτυξιακό σχεδιασμό κάθε ΟΤΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του
Νομού μας και της Περιφέρειάς μας.
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Ως ΤΕΔΚ, εδώ και αρκετά χρόνια, καταθέσαμε τις απόψεις μας ότι οι νέοι
Δήμοι πρέπει να αποτελούν τις «μικροπεριφέρειες προγραμματισμού»
α΄ επιπέδου, στις οποίες θα εφαρμοσθούν τα αναπτυξιακά προγράμματα.

Να εκδοθεί η ιδρυτική ΚΥΑ των ΥΠΟΙΟ και ΥΠ.ΕΣ για τη 3

Τηρούμε τα όρια των σημερινών ΟΤΑ. Εξετάζουμε μόνο ελάχιστες περιπτώσεις μεταφοράς τοπικών διαμερισμάτων ή οικισμών.

Να υπογραφεί η σχετική Προγραμματική Σύμβαση που
αφορά στην χρηματοδότηση εκ μέρους του ΥΠΟΙΟ και ΥΠΕΣ του Προγράμματος Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης ύψους 7,6
εκατ. ευρώ που έχει υποβληθεί από την ΚΕΔΚΕ.

ΔΗΜΟΣ ΑΕ.

περιεχόμενα

»
»

σελ. 4

Είμαστε αντίθετοι με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΙΤΑ) για το Νομό μας.
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Υποστήριξης των ΟΤΑ, που σύμφωνα με το Ν. 3614/07, προβλέπεται η
δυνατότητα σύστασής τους στις ΤΕΔΚ.

Δραστηριότητες
Εγκρίθηκε η νέα
πρόταση της ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης στο πρώτο
στάδιο αξιολόγησης
του προγράμματος
«ΝοτιοΑνατολική
Ευρώπη»

Β. Για τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση

Να εγκριθεί κατά ένα έτος η παράταση της μεταβατικής περιόδου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των ΟΤΑ,
αλλά και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την απλούστευση και προσαρμογή των διαδικασιών για τους ΟΤΑ που συνεργάζονται με 2-3 μηχανικούς.

ΦΩΤΟ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, από αριστερά: το
μέλος του-Δήμαρχος Τοπείρου, κ. Στέλιος Χατζηευαγγέλου, η αντιπρόεδρός του-Δήμαρχος Αβδήρων, κ. Εύα Τσακίρη, ο Πρόεδρός του-Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Μιχάλης
Στυλιανίδης, ο γραμματέας του-Δήμαρχος Σελέρου, κ. Μπιρόλ Ιντζέ Μεμέτ, το μέλος
του-Δημοτικός Σύμβουλος Βιστονίδας, κ. Βασίλης Τσολακίδης, το μέλος του-Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης, κ. Σταμούλης Τριμίντζιος.

Συνέχεια στη σελ. 3

Ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Στυλιανίδης, τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου,
το προσωπικό της Τοπικής Ένωσης ∆ήμων & Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης
και της Αμιγούς της Επιχείρησης, «Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη»,
εύχονται το 2009 να είναι γενναιόδωρο και παραγωγικό για όλη την Αυτοδιοικητική οικογένεια·
να είναι μια χαρούμενη χρονιά που θα φέρει την ελπίδα και την αισιοδοξία για το μέλλον.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 72ο
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Τα πιο «φρέσκα» έργα σε Δήμους και Κοινότητες του Ν. Ξάνθης

Έργα που η υλοποίησή τους μόλις ολοκληρώθηκε, άλλα που δημοπρατήθηκαν ήδη ή πρόκειται άμεσα να δημοπρατηθούν,
εκδηλώσεις πολιτιστικές, κοινωνικού περιεχομένου, σεμινάρια…. Συγκεντρώσαμε και παρουσιάζουμε μερικά μόνο από τα
πρόσφατα έργα των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού μας.
Δήμος Τοπείρου

Δήμος Ξάνθης
Προϋπολογισμός: 5.500.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Oλοκληρώνεται στις
17.6.2010

Έργο: «Ενοποίηση Πλατειών
και χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης»

«Γλεντάμε παραδοσιακά»
Θεσμό αποτελούν πλέον οι ετήσιες συναντήσεις
όλων των ΚΑΠΗ του Δήμου Τοπείρου. Η 2η Συνάντηση, στην οποία κυριάρχησε το παραδοσιακό
γλέντι με λύρα, κλαρίνο και γκάιντα, πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, στον προαύλιο χώρο
του Γυμνασίου Τοξοτών
Έργο: Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμού Τοξοτών
Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: Leader
Φάση έργου: Τελικό στάδιο ολοκλήρωσης

To έργο αφορά στις
επεμβάσεις στο Κέντρο της πόλης και σε
μία συνολική έκταση
35.000 τ.μ., που προκύπτει από την επέκταση της Κεντρικής
Πλατείας στην ευρύτερη
περιοχή της, με πεζοδρομήσεις τμημάτων των
γύρω δρόμων και με τη
σύνδεσή της με το πάρκο της
Πλατείας Πεσόντων και την Πλατεία Διοικητηρίου

Δήμος Σελέρου

Έργο: Ανάπλαση των οδών Δαγκλή,
Ελπίδος και Περγάμου και η μετατροπή τους σε πεζόδρομους
Προϋπολογισμός: 460.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
Φάση έργου: Τελικό στάδιο πριν την ολοκλήρωση

Δήμος Αβδήρων

Έργο: Επέκταση Κοιμητηρίου Αβάτου
Προϋπολογισμός: 87.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Τελικό στάδιο ολοκλήρωσης
Έργο: Ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους στον
ορεινό όγκο του ΔΔ Γαλάνης
Προϋπολογισμός: 122.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: Leader
Φάση έργου: Τελικό στάδιο ολοκλήρωσης

ΦΩΤΟ Η Δήμαρχος Αβδήρων κ. Εύα Τσακίρη απένειμε στον κ. Κουτσομύτη το χρυσό μετάλλιο του
Δήμου, περγαμηνή με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ένα αντίγραφο αρχαιολογικού ευρήματος από τα Αρχαία Άβδηρα που
φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

Επίτιμος Δημότης Αβδήρων ο σκηνοθέτης Κώστας
Κουτσομύτης
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου
Αβδήρων, η εκδήλωση για την ανακήρυξη σε επίτιμο δημότη του Δήμου Αβδήρων, του γνωστού

σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη. «Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, όλοι οι κάτοικοι του
Δήμου των Αβδήρων, που επιλέξατε την περιοχή
μας για να πραγματοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος
των γυρισμάτων της σειράς «Τα Ματωμένα Χώματα», μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία, να μεταφέρετε στην ελληνική τηλεόραση και στον
κινηματογράφο, ένα από τα πιο σπουδαία λογοτεχνικά και ιστορικά βιβλία της πατρίδας μας», ανέφερε μεταξύ άλλων στο σύντομο χαιρετισμό που
απηύθυνε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Δήμαρχος Αβδήρων
Ο Δήμος Αβδήρων από τους πρώτους Δήμους που
εντάχθηκαν στο Εθνικό Δημοτολόγιο
Ο Δήμος Αβδήρων είναι ο μοναδικός Δήμος του Ν.
Ξάνθης που κατάφερε με την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών να ενταχθεί στο σύστημα
του Εθνικού Δημοτολογίου και να συνδεθεί μέσω
web με το κεντρικό σύστημα του Διαδικτυακού Δημοτολογίου του Υπουργείου

Δήμος Σταυρούπολης
Έργο: Ασφαλτικά έργα εντός των οικισμών για τη
σύνδεση των οικισμών
Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε
Έργο: Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Σελέρου
Προϋπολογισμός: 263.000,00 ευρώ
Xρηματοδότηση: Περιφέρεια ΑΜΘ
Φάση έργου: Ολοκληρώνεται στο τέλος του 2008

Κοινότητα Κοτύλης
Έργο: Τσιμεντοστρώσεις των αγροτικών δρόμων
σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας
Προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Τελικό στάδιο ολοκλήρωσης
Έργο: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στους οικισμούς της Κοινότητας
Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Έχει δημοπρατηθεί
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Δήμος Βιστονίδας

Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά κάποια μόνο
από τα χρηματοδοτούμενα -από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους- έργα που ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στο Δήμο Σταυρούπολης το Φθινόπωρο
του 2008:
Έργο: Ανάπλαση πλατειών, οδών και παρόδων του
οικισμού Σταυρούπολης
Προϋπολογισμός: 310.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: LEADER+
Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε
Έργο: Δημιουργία και παραγωγή εντύπου και τηλεοπτικού υλικού για την προβολή
δεδομένων της περιοχήςΕξασφάλιση ραδιοτηλεοπτικού χρόνου -χώρου
καταχώρησης
Προϋπολογισμός: 120.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε
Έργο: Βελτίωση βατότητας και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Σταυρούπολης (ασφαλτόστρωση
δρόμου Μυρτούσας)
Προϋπολογισμός: 250.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ
Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε

Έργο: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Σταυρούπολης
Προϋπολογισμός: 486.580,21 ευρώ
Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡ
Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε
Έργο: «Ήχοι και Χρώματα»
Προϋπολογισμός: 120.000,00 ευρώ
Xρηματοδότηση: INTERREG
Φάση έργου: Υλοποιήθηκε
Παράλληλα με τα παραπάνω έργα, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες πρόληψης για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και κυρίως για την ανακύκλωση
χαρτιού, μπαταριών και ελαστικών.
Επιπλέον, αρχές
του Σεπτεμβρίου,
με συγχρηματοδότηση από την
ΕΕΤΑ, φιλοξενήθηκαν από τη ΔΕΑ
ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ
19 ομογενείς από
τη Γεωργία, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Οργάνωση Επισκέψεων
Ομογενών 3ης ηλικίας στην Ελλάδα για το Έτος
2008».

Από 20 έως και 24 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Γενισέας συνεδρίες των αιρετών οργάνων του Δήμου Βιστονίδας και Αβδήρων
για την ενημέρωσή τους σε θέματα πληροφορικής,
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός Δήμος»,
που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης
Έργο Περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις 4 Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στις θέσεις:
Βαφέικα-Πολυσίτου Δήμου Βιστονίδας, ΣυδινήςΤέκτων Δήμου Βιστονίδας, Σουνίου-Σπανότοπου
Δημοτικού Διαμερίσματος Σουνίου, Ν. Ζυγού-Αεροδρομίου Δημοτικού Διαμερίσματος Διομήδειας
Προϋπολογισμός: 810.366 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΕΠΕΡ
Φάση έργου: Έχει δημοπρατηθεί
Έργο: Ηλεκτροφωτισμός εξόδου Γενισέας, με παραδοσιακούς ιστούς
Προϋπολογισμός: 44.930 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2008
Φάση έργου: Έχει δημοπρατηθεί
Έργο: Οικονομοτεχνική μελέτη για την προσαρμογή
των Δημοτικών Επιχειρήσεων στο νέο πλαίσιο του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Προϋπολογισμός: 10.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Έχει δημοπρατηθεί
Έργο: Μελέτη σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης και ψηφιοποίησή του με Γεωγραφικό
Πληροφοριακό Σύστημα (GIS)
Προϋπολογισμός: 11.092 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Έχει δημοπρατηθεί

Δήμος Μύκης
Έργο: Ανάδειξη μονοπατιού αναψυχής σε τοποθεσία του οικισμού Εχίνου
Προϋπολογισμός: 132.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: Leader
Φάση έργου: Ολοκληρώνεται στο τέλος του 2008
Έργο: Κατασκευή υδατοδεξαμενών στους οικισμούς
Προσηλίου, Κάτω Χρυσού, Σούλας, Κάτω Κύρας,
Σμίνθης, Εχίνου, Κενταύρου, Γλαύκης, Μύκης, Μάνταινας και Αιώρας του Δήμου Μύκης
Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Έχει δημοπρατηθεί
Έργο: Υδροδότηση οικισμού Μάνταινας
Προϋπολογισμός: 199.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Ολοκληρώνεται στο τέλος του 2008

Συνέχεια στη σελ. 3
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Συνέχεια από τη σελ. 2

Κοινότητα Σατρών

Κοινότητα Θερμών

Έργο: 3 νέες δεξαμενές ύδρευσης στους οικισμούς Ποταμοχωρίου, Σατρών και Τεμένους, σε
αντικατάσταση των προηγούμενων
Προϋπολογισμός: 110.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου
Έργο: Οικισμός Τεμένους: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και επένδυσής τους με πέτρα-Ασφαλτόστρωση των οδών του οικισμού

Προϋπολογισμός: 170.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΟΠΑΧ
Φάση έργου: Τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.
Έργο: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από τις
Σάτρες προς τους οικισμούς Τεμένους και Ρεματιάς
Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ
Xρηματοδότηση: Θησέας
Φάση έργου: Τελικό στάδιο ολοκλήρωσης

Έργο: Δύο γεφύρια μεταξύ των οικισμών Κάτω Θέρμων
και Μέδουσας για τη διευκόλυνση της μετακίνησης του
αγροτικού πληθυσμού
Προϋπολογισμός: 140.00 ευρώ
Xρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Δημοπρατήθηκε

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Αποφεύγουμε να συνενώσουμε τον Δήμο με το αστικό
κέντρο της Ξάνθης.
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Κατά το σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψη, ως ισχυρό κριτήριο για τη βιωσιμότητα των νέων ΟΤΑ, τις ελάχιστες
υποχρεωτικές υπηρεσίες που πρέπει να έχουν οι
νέοι Δήμοι (προγραμματισμού, οικονομική, τεχνική,
πληροφορικής, νομικής υποστήριξης, διοίκησης).

6

Παρ’ ότι δεχόμαστε ότι το μέγεθος (δηλ. μεγαλύτεροι
Δήμοι) μετράει, εν τούτοις αποτελεί εξαιρετικής σημασίας θέμα η εξεύρεση της «κρίσιμης μάζας».

7

Πιστεύουμε ότι η δημιουργία γιγαντωμένων νέων ΟΤΑ
δεν είναι πανάκεια. Εξ΄ άλλου στο Νομό μας υπάρχουν
ισχυροί ΟΤΑ, και λίγοι αριθμητικά σε σχέση πάντα με το
μέσο όρο σε επίπεδο χώρας.

+1

Με βάση τα παραπάνω, στο Νομό Ξάνθης πιστεύουμε ότι ο αριθμός των νέων ΟΤΑ που θα
προκύψει πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 4
νέους Δήμους.

Γ. Για τα θεσμικά ζητήματα της ΤΑ
Δυνατότητα σύναψης δανείων από τους ΟΤΑ με εκχώρηση
ποσοστού 2/3 των ΚΑΠ.
Πλήρης απόδοση των παρακρατηθέντων ποσών των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989.
Δυνατότητα ανάθεσης της αρμοδιότητας καθαριότητας των
κοινοχρήστων χώρων και της αποκομιδής απορριμμάτων σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε δημοτικές
επιχειρήσεις, που εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το καθεστώς του Π.Δ. 410/1995.
Παράταση της προθεσμίας που προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 269 αναφορικά με τη συγχώνευση των επιχειρήσεων.
Επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού σε περίπτωση
παροχής κινήτρων σε υπαλλήλους που τοποθετούνται σε
ΟΤΑ παραμεθόριων περιοχών.
Είναι αναγκαία η επίλυση των χρόνιων αιτημάτων της ΤΑ
που αφορούν σε θέματα χορηγίας αιρετών:
H Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θεωρεί αναγκαία την υπαγωγή

των ΟΤΑ στον έλεγχο και εποπτεία της Διυπουργικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8-12 του
Ν.3697/2008, κάτι που ως γεγονός έχει εγείρει σοβαρές ενστάσεις για την κατάργηση ή μη της Συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της
Αυτοδιοίκησης.

Δ. Για τα οικονομικά της ΤΑ
Θεωρούμε θετικό το γεγονός της ενίσχυσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) λόγω της αύξησης του ποσοστού από 50% σε 90% των τελών κυκλοφορίας
αυτοκινήτων που αποδίδονται στους ΟΤΑ Α΄βαθμού.
Εκφράζεται η ικανοποίηση της ΤΑ για την έναρξη καταβολής
του ποσού που αφορά στο κόστος μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων για το έτος 2008.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση αυτών των
εκκρεμών ζητημάτων, θα πρέπει επί πλέον:
Να διευκρινισθεί ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης των
1.711 εκατ. ευρώ εκ των παρακρατηθέντων πόρων της
ΤΑ.
Να ορισθεί ακριβώς ο χρόνος καταβολής των δύο δόσεων
του 2009 που αφορούν στο ήμισυ του κόστους των μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων για το έτος 2008.
Να διευκρινισθεί το ακριβές ποσό της ΣΑΤΑ για το 2009.
Να διευκρινισθεί από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών εάν το 2009 θα μεταβιβασθούν, όπως κάθε
χρόνο, 180 εκατ. ευρώ -εγγραφή στον κωδικό «Λοιπές αποδόσεις στους ΟΤΑ λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».

Ε. Θέματα κοινωνικής πολιτικής

Διεκδικεί
ΣΤ. Η συμμετοχή της ΤΑ στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής»
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σε όλους τους
ΟΤΑ να προτείνουν και εντάξουν για χρηματοδότηση πράξεις
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή ενός Προγράμματος Υποστήριξής τους.
Στο πλαίσιο ενός τέτοιου Προγράμματος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες:
Η εκπόνηση από την ΤΕΔΚ σε κάθε Νομό της Χώρας, μετά
από προτάσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ του Νομού, προγράμματος έργων στο πλαίσιο του ΠΑΑ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Η έγκριση του Προγράμματος αυτού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑκΤ).
Η συγκρότηση και στελέχωση σε κάθε Νομό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε ΤΕΔΚ, ομάδας
υποστήριξης των ΟΤΑ.

Ζ. Λοιπά Ζητήματα
Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων
Κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας η αναβάθμιση της λειτουργίας
(προσωπικό, αρμοδιότητες) της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων στην Ξάνθη.
Λίμνη Βιστονίδα-Διεκδικήσεις Μονής Βατοπεδίου
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Ξάνθης θεωρεί αναγκαία την
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης «Μονή Βατοπεδίου» και
μέσω της προώθησης όλων των απαραίτητων προς το σκοπό
αυτό ενεργειών να αποδοθούν, αν υπάρχουν, ευθύνες σε όλους
τους εμπλεκόμενους.
Έλεγχος αποφάσεων ΟΤΑ από τις δικαστικές αρχές

Γενικότερη θέση της Αυτοδιοίκησης είναι ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να τεθεί σε αμφισβήτηση το κοινωνικό έργο που προσφέρουν εδώ και μια δωδεκαετία
εκατοντάδες δομές σε χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες
αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα
των παρεχομένων υπηρεσιών τους στις τοπικές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η πολιτεία
πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των
πολιτικών πρόνοιας, ιδιαίτερα στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Ν. Ξάνθης διατυπώνει την αντίδρασή της στον ασκούμενο κατά τα τρία τελευταία χρόνια
έλεγχο, εκ μέρους των εισαγγελικών αρχών, στις αποφάσεις
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχοντας ως δεδομένη
την άποψή μας ότι η ΤΑ δεν διεκδικεί ασυλία έναντι των δικαστικών αρχών, αποτελεί πεποίθηση μας ότι ο έλεγχος των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΤΑ πρέπει να εξαντλείται
στα όρια που το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει, το οποίο
άλλωστε κρίνεται και ως υπερεπαρκές.

ΦΩΤΟΣ: Από αριστερά: o υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός, ο βουλευτής Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ κ.
Παναγιώτης Σγουρίδης, ο νομάρχης Ξάνθης κ. Γιώργος Παυλίδης και ο τ. πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης (1995-1998) τ. δήμαρχος Σταυρούπολης κ. Χαρίλαος Ανθόπουλος, στο βήμα του
συνεδρίου της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης.
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δραστηριότητες
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ [ΤΕΔΚ] ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ)

Συνάντηση-κλείσιμο για την
Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην Παλιά Ξάνθη

κού Σχεδίου «Προστασία-αποκατάσταση
και αξιοποίηση του Παραδοσιακού Οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης», παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο σε τηλεοπτικούς
σταθμούς της Ξάνθης. Το DVD εντάσσεται
στις δράσεις της ΕΠΑ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και προβολή της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης που υλοποιήθηκε στην
Παλιά Ξάνθη κατά τα έτη 2004-2008.

South East Programme:

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008, στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε από την
«Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη» η Ημερίδα-Εκδήλωση για την αποτίμηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Προστασία-αποκατάσταση και αξιοποίηση του
Παραδοσιακού Οικισμού της Παλιάς Πόλης
της Ξάνθης», που υλοποιήθηκε κατά τα έτη
2004-2008 με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ
ΑΜΘ, από μία «κοινοπραξία» 13 κοινωνικών
φορέων με συντονιστή φορέα το Δήμο Ξάνθης. Οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα αποτύπωσαν την πορεία υλοποίησης των πράξεων
που είχαν αναλάβει και κατέθεσαν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους
στη συγκεκριμένη Ολοκληρωμένη Παρέμβαση.

DVD αποτίμησης της
Ολοκληρωμένης Αστικής
Παρέμβασης στην Παλιά
Ξάνθη
Αποσπάσματα από το DVD που παρήγαγε η
ΕΠΑ για την ολοκλήρωση του Επιχειρησια-

Κατ’ αρχάς έγκριση για την
πρόταση «Historic PolisCentric» της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης

ΔΠΘ, Παναγιώτης Αϊβαλιώτης-Πολιτικός
Μηχανικός, Διευθυντής Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ), Μαρία Μούτσου-Χημικός Μηχανικός, Διευθύντρια Τομέα Περιβάλλοντος ΕΠΑ, Στέλιος
Σκιάς-Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Επίκουρος
Καθηγητής ΔΠΘ, Μαρία Τσακίρη-Τοπογράφος Μηχανικός, Στέλεχος Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου.

κοινώθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2008 και
η πρόταση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης είναι μεταξύ των 95 προτάσεων επί συνόλου 821
που εγκρίθηκαν στο 1ο στάδιο αξιολόγησης και θα συμμετάσχει υποβάλλοντας την
αναλυτική πρότασή της στο 2ο και οριστικό
στάδιο αξιολόγησης.
Για το σκοπό αυτό, στελέχη της «ΕνέργειαΠεριβάλλον-Ανάπτυξη» παρακολούθησαν το
ειδικό σεμινάριο που διοργάνωσε η Κοινή
Τεχνική Γραμματεία (Joint Technical Secreteriat-JTS) του SEE, στη Βουδαπέστη, στις
22 Οκτωβρίου 2008.

Το Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ξάνθης, μετά την παρουσίαση των συμπερασμάτων, αποφάσισε
να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να προχωρήσει στη διασφάλιση χώρου διάθεσης των ΑΕΚΚ για το Νομό
Ξάνθης.

ΦΩΤΟ Από δεξιά: Μαρία Μούτσιου, Διευθύντρια Περιβάλλοντος της ΕΠΑ, Κύριλλος
Δημανόπουλος, Project Manager στην Joint
Technical Secretariat του SEE, Βάγια Παπαδοπούλου, Στέλεχος Επικοινωνίας της ΕΠΑ,
Ειρήνη Καρακατσάνη, Στέλεχος του τμήματος μελετών αναπτυξιακών έργων του ΚΑΠΕ,
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που διοργάνωσε η JTS στη Βουδαπέστη.

Συνέδριο ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
2008

Απόβλητα από Εκσκαφές,
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις
Με τίτλο “Historic PolisCentric” και με μία
δυναμική 16 φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεσπαρμένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που απαρτίζουν το “Δίκτυο Βαλκανικών
Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα”, εγκρίθηκε η
πρόταση που υπέβαλε η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, με
την υποστήριξη της «Ενέργεια-ΠεριβάλλονΑνάπτυξη», κατά την Α΄πρόσκληση ενδιαφέροντος του Προγράμματος ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη (South East Programme-SEE),
που αποτελεί ουσιαστικά το «διάδοχο» Πρόγραμμα του INTERREG. Tα αποτελέσματα ανα-

Εκδόσεις »»
απ’ τον τόπο σου...

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας
Ομάδας Εργασίας που είχε οριστεί από την
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης για την εύρεση χώρου/ων
διάθεσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) στο Νομό.
Από την έρευνα εντοπίστηκαν τέσσερεις πιθανοί χώροι για το Νομό Ξάνθης που πληρούν
τα συγκεκριμένα κριτήρια χωροθέτησης που
υιοθετήθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
των διαθέσιμων χώρων.
Στην ομάδα εργασίας μετείχαν οι Βασίλης Αϊβαλιώτης-Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας

Πέτρου Γεωργαντζή,
«Βιστονίδα & ΒατοπέδιΙστορική διερεύνηση του θέματος»
Ξάνθη 2008

Περισσότερα για τις αποφάσεις του Συνεδρίου
στις σελ. 1 & 3.

Οι διαφορετικές υπογραφές
του «δεσπότη» Ι. Ούγκλεση

Το «χρυσόβουλλο» του
Ι. Ούγκλεση του 1371

Στην νέα αυτή εργασία του δύο φορές βραβευμένου από
την Ακαδημία Αθηνών, Δρ. Θεολογίας κ. Πέτρου Γεωργαντζή, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας της επισημαίνει,
καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστούν όλα τα
μέχρι στιγμής γνωστά βυζαντινά και μεταβυζαντινά έγγραφα που αναφέρονται στις σχέσεις της μονής Βατοπεδίου με τη λιμνοθάλασσα της Βιστονίδας.
Ιδιαίτερη σπουδή καταβλήθηκε, σύμφωνα με το συγγραφέα, στην έρευνα γύρω από τα λεγόμενα δύο «χρυσόβουλλα» του «δεσπότη» Ι. Ουγκλέση (1396 και
1371) με τα οποία διατείνεται και ισχυρίζεται η εν λόγω
μονή του Βατοπεδίου ότι απέκτησε την κυριότητα επί
της λίμνης της Βιστονίδας. Μέσα από ιστορική έρευνα,
ο συγγραφέας του παρόντος πονήματος καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι τα εν λόγω «χρυσόβουλλα» (πέραν των
άλλων αδυναμιών) ελέγχονται, και από άλλους μελετητές, ως μη γνήσια, ψευδεπίγραφα, νόθα, πλαστά και
υποτιθέμενα. Αλλά και αν ακόμη γίνει δεκτό ότι είναι

Η διοικητική μεταρρύθμιση, περιβαλλοντικά
θέματα, αναπτυξιακά, κοινωνικά και θεσμικά
ζητήματα ήταν στο επίκεντρο του ετησίου
τακτικού συνεδρίου της Τοπικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου
2008 στην Ξάνθη.

γνήσια και αληθινά αυτά πάσχουν εκ του ότι α) προέρχονται από ξένο, Σέρβο, κατακτητή και δυνάστη της
περιοχής και όχι από τον νόμιμο αυτοκράτορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, οπότε προβάλλουν άλλα ερωτηματικά και β) το κυριότερο, δεν κάμνουν λόγο για
παραχώρηση προς τη μονή του Βατοπεδίου όλης της Βιστονίδας λίμνης παρά μόνο ενός βιβαρίου (ιχθυοτροφείου) δίπλα σ’ αυτήν.
Τέλος, διερευνάται και το πώς τελικά «απέκτησε» τίτλους ιδιοκτησίας η μονή και εκδιπλώνονται οι διενέξεις
αυτής με τους κατά καιρούς μητροπολίτες Ξάνθης για
τον ναό του αγίου Νικολάου.
Η όλη εργασία κλείνει με τη συναγωγή των σχετικών
συμπερασμάτων, που ουσιαστικά αποδεικνύουν το αίολο
και ατεκμηρίωτο των ισχυρισμών και διεκδικήσεων της
μονής Βατοπεδίου.
Πληροφορίες για την έκδοση: τηλ. συγγραφέα 25410 24872

»»» Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός:
Γραφεία:
Τηλ.:
Fax.:
E-mail:
Web:
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4197
Γεωργίου Σταύρου 20, Τ.Θ.:247
67100 ΞΑΝΘΗ
25410 27470
25410 29466
tedk@xan.forthnet.gr
www.tedk-xanthis.gr
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Ιδιοκτήτης:
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης,
Πρόεδρος ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Θανάσης Κούρος, Νίκος Μίχος, Μαρία Μούτσιου,
Βάγια Παπαδοπούλου
Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης: Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης
Επιμέλεια ύλης & κειμένων: Βάγια Παπαδοπούλου

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: ZOOM art group
Εκτύπωση: «Τυπόγραμμα α.ε»
Υπεύθυνος τυπογραφείου: Δημήτρης Γεντσίδης

Η Φωνή της Αυτοδιοίκησης διανέμεται στους ΟΤΑ,
σε Δημόσιους Οργανισμούς, Επιμελητήρια κ.λπ.

