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Έτος 110 Αριθμός φύλλου 75ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΚΕΝΤΡΟ

Δωρεά Οργάνων
«Υψιστη πράξη αγάπης»

»

σελ. 2

»»»»»

»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεύχος 75

Γραφεία: Γεωργίου Σταύρου 20 67100 Ξάνθη Τηλ. 25410 27470

Λάβαμε
Επιθεώρηση
(έκδοση ΚΕΔΚΕ)

σελ. 3

Άποψη του Κέντρου Υγείας με τον οικισμό Αβδήρων πίσω του

Η τοπική
αυτοδιοίκηση πήρε
την πρωτοβουλία και
λειτούργησε ως
“ισχυρός κρίκος” και
καταλύτης
για την υλοποίηση
του έργου

Τιμή φύλλου: 0,01 ευρώ

υγείας
Αβδήρων
ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΡΑΜΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ελάχιστοι στο Νομό μας πίστευαν ότι ένα όραμα της Δημάρχου Αβδήρων
κας Εύας Τσακίρη το: Κέντρο Υγείας, θα γινόταν πραγματικότητα. Σήμερα
το Κέντρο είναι έτοιμο και μάλιστα στόχος είναι να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2009.

Το ιστορικό ίδρυσής του
• Τέλος του 1999 η Δήμαρχος Αβδήρων εισηγείται και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
θετικά για την ίδρυση του Κέντρου Υγείας.
Ακολουθεί ένας αγώνας ενημέρωσης των Φορέων των Νομών της Περιφέρειας και του αρμόδιου Υπουργείου για τη σκοπιμότητα
δημιουργίας του Κέντρου.
• Το 2004 τίθεται ξανά το αίτημα στον τότε
Υπουργό Υγείας κο. Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί θετική εισήγηση του ΠΕΣΥΠ-ΑΜΘ
• Την ίδια χρονιά ο Δήμος παραχωρεί 10 στρέμματα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης για την
ανέγερση του Κέντρου Υγείας και στη συνέχεια
προχωρά στην έγκριση τοπικού ρυμοτομικού
σχεδίου.

»»»»»

• Τον Ιούνιο του 2005 το Υπουργείο με Υπουργό τον
κο. Νικήτα Κακλαμάνη, αποφασίζει θετικά για τη
δημιουργία του Κέντρου.
• Το Νοέμβριο του 2005 υπογράφεται η ΚΥΑ για τη
σύσταση του Κέντρου Υγείας, η οποία ΚΥΑ περιλαμβάνει και τον Οργανισμό με τη σύσταση θέσεων
προσωπικού.
• Ολοκληρώνονται οι Μελέτες με την συνεργασία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
και της ΔΤΥ της Νομαρχίας Ξάνθης και δημοπρατείται το έργο το οποίο θεμελιώνεται τον Σεπτέμβριο
του 2006.
• Το έργο ολοκληρώνεται αρχές του 2009.

»»»»»

συνέχεια στη σελ. 2

Σημαντικές αποφάσεις στην
»

Επιτροπή του ΕΣΠΑ της ΚΕΔΚΕ:
«Ανάπτυξη Ευρυζωνικού
Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης»

• Η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στυλιανίδη Μιχαήλ-Προέδρου της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, που έγινε αποδεκτή ανοίγει νέους δρόμους ώστε κανείς Δήμος να μη μείνει εκτός
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Προωθείται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ.
• Καθοριστικός ο ρόλος των ΤΕΔΚ

σελ. 3
Η αρμόδια Επιτροπή του ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΚΕΔΚΕ επεξεργάσθηκε υπό την προεδρεία του Προέδρου της ΤΕΔΚ και
Δημάρχου Ξάνθης- κ. Στυλιανίδη Μιχαήλ, τις τελικές προτάσεις οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστήμα.

»

Βασικά σημεία της συνολικής πρότασης:

Κτίριο ΤΕΔΚ
«Από τη Θεωρία στην
πράξη…»

σελ. 4

• Κάθε ΤΕΔΚ να εκπονήσει το δικό της Πρόγραμμα Τοπικής
Ανάπτυξης και να καταστεί δυνατή η έγκριση χρηματοδότησης έργων και για ΟΤΑ που δε θα πιστοποιηθούν και μάλιστα με διαδικασίες άμεσης αξιολόγησης
• Σε κάθε ΤΕΔΚ να δοθεί η δυνατότητα συγκρότησης Ομάδας Υποστήριξης, έτσι ώστε να βοηθηθούν όλοι ανεξαιρέτως οι ΟΤΑ -και ιδιαιτέρως οι μικρότεροι- στον
προγραμματισμό και την ωρίμανση των έργων τους.

• Να υλοποιηθεί Πρόγραμμα Υποστήριξης των ΟΤΑ, ύψους 7,6
εκ. ευρώ, με το οποίο θα υποστηρίζονται φορείς της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων, αλλά και η υλοποίηση του
Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης σε κάθε ΤΕΔΚ.
Σε ότι αφορά τα Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης, αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το
περιεχόμενο και τη διαδικασία εκπόνησής τους καθώς και για
την σύσταση ομάδων Υποστήριξης στις 51 ΤΕΔΚ. Ηδη το σχέδιο της σχετικής ΚΥΑ βρίσκεται στην τελική φάση κατάρτισης
του από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Σε εξέλιξη
βρίσκεται η εξεύρεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης από
το Υπουργείο Εσωτερικών «πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης» και το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 75ο
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ΚΕΝΤΡΟ

»»»»» Συνέχεια από τη σελ. 1
Παρουσίαση του έργου

υγείας
Αβδήρων

Συναντήσαμε την Δήμαρχο στο Κέντρο Υγείας να παρατηρεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του περιβάλλοντα χώρου.
Με μεγάλη χαρά μας ξενάγησε στου χώρους του Κέντρου μεταδίδοντάς μας την
ενέργεια και τη συγκίνηση της τώρα που το όραμά της γίνεται πραγματικότητα…

Οι συντελεστές υλοποίησης του έργου

Η Δήμαρχος, Εύα Τσακίρη στη δική
της «γωνιά» -όπως εμείς την ονομάσαμε- μπροστά στην προθήκη η οποία
πρόκειται να «φιλοξενήσει» τα προσωπικά της αντικείμενα και εργαλεία από
τη θητεία της στο χώρο της υγείας, τα
οποία προτίθεται να δωρίσει στο Κέντρο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας με τους αρμόδιους υπουργούς, την Τεχνική του Υπηρεσία
και τις λοιπές Υπηρεσίες του
Η Διαχειριστική Αρχή του Γ’ ΚΠΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Ξάνθης
Ο Δήμος Αβδήρων ο οποίος συνέδεσε τη δράση όλων των Υπηρεσιών και λειτούργησε ως καταλύτης.

ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ο χώρος πριν την ανέγερση

Οι θέσεις πάρκινγκ

Τουαλέτες για άτομα με
ειδικές ανάγκες

Αρχική φάση κατασκευής

Η αίθουσα αναμονής

Το Ακτινολογικό Τμήμα

Το Οδοντιατρικό Τμήμα

Τελική φάση

Θάλαμοι νοσηλείας

Το Μικροβιολογικό Τμήμα

Α. ΙΣΟΓΕΙΟ:
Τμήμα Παθολογικό
Τμήμα Χειρουργικό
Τμήμα Παιδιατρικό
Θαλάμους βραχείας νοσηλείας
Μικροβιολογικό εργαστήριο
Ακτινολογικό εργαστήριο
Θάλαμος υπερηχων
Θάλαμος μόνωσης
Θάλαμος νεκρού
Οδοντιατρείο
Φαρμακείο
Γραφείο ιατρών, αδελφών,
διοίκησης
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Αναψυκτήριο
Κουζίνα
Αποδυτήρια
Β. ΥΠΟΓΕΙΟ:
Λεβητοστάσιο
Κεντρική κλιματιστική
μονάδα
Ηλεκτροστάσιο με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Υδροστάσιο
Αποθήκες
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Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 75ο

“

Ν. Κακλαμάνης, Πρόεδρος
ΚΕΔΚΕ

Α. Κτίριο-Περιβάλλων χώρος
Β. Βιοιατρικός εξοπλισμός
Γ. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
Δ. Λοιπός εξοπλισμός
Ε. Δίκτυα ΔΕΗ-ΟΤΕ
ΣΥΝΟΛΟ

1.950.000
420.000
45.000
45.000
45.000
2.505.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΕΙΑ»
με συγχρηματοδότηση 75% από το ΕΤΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Εμβαδόν οικοπέδου:
Β. Εμβαδόν κτιρίου
α) Ισογείου:
β) Υπογείου:
ΣΥΝΟΛΟ:

10.000 τ.μ.
1.250 τ.μ.
270 τ.μ.
1.520 τ.μ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α. Βιοιατρικός
Β. Ξενοδοχειακός
Γ. Λοιπός

99 τεμάχια
235 τεμάχια
70 τεμάχια

Ενδιαφέρσου να μάθεις:

«Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, προσωπικό
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γίνουν δωρητές
οργάνων», Δημήτρης Σιούφας, Πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

“

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γραφείο συνεργασίας προσωπικού

Δωρεά οργάνων τώρα !

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
αναλάβει πρωτοβουλία καθιερώνοντας το θέμα της
δωρεάς οργάνων ως ύψιστη πράξη πολιτισμού και
ανθρωπιάς

Ενδιάμεση φάση

Μεγάλη πρόοδο έχει σημειώσει η Δωρεά οργάνων στην χώρα μας
τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται μέσα από επιστολές της Βουλής και του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ, και αυτό οφείλεται τόσο στην
προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
όσο και στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.
Η Βουλή των Ελλήνων πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση για
το θέμα αυτό, θέλοντας να δώσει τη θέση που αρμόζει στο ζήτημα, μέσα στο σύστημα αξιών της ελληνικής κοινωνίας.
Η ιδιαιτερότητα των μεταμοσχεύσεων οφείλεται στο γεγονός ότι
η ανάπτυξη και η διάδοσή τους δεν εξαρτάται μόνο από την επι-

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
http://www.mohaw.gr
Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
http://www.transplantation.gr

στημονική και τεχνολογική πρόοδο, αλλά κυρίως από την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου.
Τίποτε δεν βοηθά όσο το ίδιο το παράδειγμα, που πρώτοι οι άρχοντες του τόπου πρέπει να δίνουν, ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην διάδοση της ιδέας σε όλη την κοινωνία.
Η δωρεά οργάνων πρέπει να συνδεθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με το ευρύτερο πνεύμα του εθελοντισμού και του αλτρουισμού καθιερώνοντας την ως μέγιστη πράξη ανθρωπισμού
και πολιτισμού.
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Σε εξέλιξη

η υλοποίηση του έργου
«Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής
Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης»
Στο τελικό στάδιο η εγκατάσταση του εξοπλισμού
Η ΤΕΔΚ Ν.Ξάνθης όπως ήδη έχει
αναφερθεί σε προηγούμενα τεύχη
της ΦτΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 105 της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», υλοποιεί έργο με τίτλο
«Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου
Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης».
Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο
στην ευρύτερη δράση «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών σε λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», στο πλαίσιο της κατηγορίας
πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε
Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης» του Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τον
Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της
Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

λ

»»

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός
ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Νομό Ξάνθης. Στο Ασύρματο Ευρυζωνικό αυτό Δίκτυο θα διασυνδεθούν
φορείς του Δημοσίου όπως απομακρυσμένα κτίρια των Δήμων Αβδήρων, Βι-

άβαμε επι

στωνίδας, Μύκης, Σταυρούπολης και Τοπείρου, Κέντρα Υγείας των παραπάνω περιοχών, το Δασαρχείο της Σταυρούπολης, το
Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σταυρούπολης, Σχολεία της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στους παραπάνω Δήμους.
Σκοπός αυτού του Ασυρμάτου Δικτύου
είναι η παροχή υπηρεσιών Internet
μέσω του δικτύου της Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” καθώς και η παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής δικτύωσης των
Δημαρχείων με απομακρυσμένες περιοχές εντός των ορίων των Δήμων αυτών.

Το έργο είναι σε εξέλιξη και έχει παραδοθεί
μέχρι σήμερα το 50% του συνολικού έργου
και ειδικότερα έχει εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός σε τρεις δήμους (Δήμος Σταυρούπολης, Δήμος Τοπείρου, Δήμος Αβδήρων)
από τους πέντε συνολικά του νομού Ξάνθης
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού στους εναπομείναντες
δύο Δήμους Μύκης και Βιστονίδας.
Το έργο υπολογίζεται να βρίσκεται σε πλήρη
λειτουργία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2009.

Τ Ο Π Ι Κ Η Σ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ Τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2009(έκδοση ΚΕΔΚΕ)

Ευχάριστη έκπληξη η έκδοση της «Επιθεώρησης» Μαρτίου-Απριλίου 2009.
Ανανεωμένη πιο «ελαφριά» αλλά πάντα
στοχευμένη επιχειρεί ένα άνοιγμα στον
κόσμο της Αυτοδιοίκησης.
Ξεχωρίσαμε τα θέματα που αναφέρονται
στο περιβάλλον και στην Ενέργεια.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές καλές πρακτικές πόλεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Κοπεγχάγη
Στους παιδικούς σταθμούς, σχολεία και κέντρα
ηλικιωμένων η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων φτάνει το 45%

Σε λιγότερο από 15 λεπτά περπάτημα κάθε κάτοικος πρέπει να φτάνει σε πάρκο, παραλία ή
θαλάσσια πισίνα

300 χλμ. ποδηλατόδρομοι στην πόλη
Καθαρισμός υδάτων με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές δημόσιες ελεύθερες πισίνες στα λιμάνια

Σάλτσμπουργκ
Κεντρικό σύστημα θέρμανσης της πόλης με βιομάζα

Μελβούρνη
Προώθηση των «πράσινων κτιρίων» με εξοικονόμηση ενέργειας κατά 65%

Στοκχόλμη
Εκτεταμένο πρόγραμμα πρασίνου
Καθαρές παραλίες κατάλληλες για κολύμβηση
Περιορισμός χρήσεως αυτοκινήτου
Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων
Αμβούργο
Πράσινη πρωτεύουσα για το 2009
Εκτεταμένο πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Πράσινο για όλους τους πολίτες
Σύγχρονα μέσα μαζικής μεταφοράς
Εξελιγμένο πρόγραμμα επικοινωνιακής στρατηγικής

Αλλά και στην Ελλάδα:
Δήμος Αγίου Ρέντη

Εξαπολύσεις εντόμων για βιολογική καταπολέμηση φυτοφάγων οργανισμών –Προστασία πρασίνου

Ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος-

Δήμος Λαμιέων

Κατασκευή 7 χλμ. ποδηλατόδρομου
Αδειοδότηση της ΔΕΥΑ για εγκατάσταση 300μ
φωτοβολταϊκών

Κατασκευή νέου κτιρίου με βιοκλιματικές προδιαγραφές και χρήση ΑΠΕ

Δήμος ΚΕΑΣ

 Βραβείο Αειφορίας 2007
Δήμος Μήλου

Βραβείο Αειφορίας 2008
Αφαλάτωση με χρήση ανεμογεννήτριας
Ιδρυση γεωπάρκου
Δημιουργία κήπων σε αμμώδεις παραλίες
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 75ο
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δραστηριότητες
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ [ΤΕΔΚ] ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ), ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Σημαντικές πρωτοβουλίες
του Προέδρου της ΤΕΔΚ κ.
Στυλιανίδη Μιχάλη- Δημάρχου Ξάνθης.
Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες ανέλαβε ο
Πρόεδρος της ΤΕΔΚ. Ν. Ξάνθης προς τους
αρμόδιους Υπουργούς για ζητήματα που
έχουν σχέση με τους πόρους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα:
•Συντονίζοντας και τους Προέδρους των
υπολοίπων ΤΕΔΚ της Θράκης διαμορφώθηκε
κοινό αίτημα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας με περιεχόμενο να μην επιβαρύνονται οι ΟΤΑ της
Θράκης ως προβληματικοί και ταυτόχρονα
παραμεθόριοι, με την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των 120 Ευρώ ανά υπάλληλο, αλλά τα ποσά αυτά να καλύπτονται
από συμπληρωματικούς πόρους του Κρατικού προϋπολογισμού.
Ήδη ο Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου
του Πρωθυπουργού στον οποίο κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο, με δική του επιστολή ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς
να εξετάσουν το θέμα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
και την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
•Υποβλήθηκε αίτημα προς τον Υπουργό
Εσωτερικών για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους που επιβαρύνονται από την λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξάνθης
όπως προβλέπεται από την σχετική ΚΥΑ.

Για την Διαχειριστική

Από την θεωρία στην

Επάρκεια …

πράξη …

… της ΕΠΑ εργάστηκαν αυτό το δίμηνο στελέχη της καθώς προετοιμάζεται ο σχετικός
φάκελος υποψηφιότητας. Υπενθυμίζεται ότι
σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις υλοποίησης
των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι
υποχρεωτική πλέον η επιβεβαίωση της
επάρκειας των φορέων αναφορικά με τη διαχείριση των έργων. Η ΕΠΑ στοχεύει στην
πιστοποίηση επάρκειας τύπου Β και Γ,
που αφορά αντιστοίχως σε έργα προμηθειών
/δράσεις υπηρεσιών και σε εξειδικευμένες
δράσεις ΕΚΤ που υλοποιούνται με ίδια μέσα.

Προγράμματος
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ… συνέχεια

Στόχος η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών του Νομού
στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ συνοδευόμενος με μέλη
του ΔΣ και τα στελέχη της ΤΕΔΚ επισκέφθηκε
το νέο κτίριο ιδιοκτησίας ΤΕΔΚ-Ξ το οποίο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης. Πρόκειται για
Παλιά Καπναποθήκη η οποία ανακαινίζεται
σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και στην οποία ενσωματώνονται οι
χρήσεις ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) και συστήματα
εξοικονόμησης ενέργειας (σύστημα συμπαραγωγής). Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου προσδοκά ότι θα παραδώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουνίου 2009
ΦΩΤΟ Από αριστερά ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ, κος Στυλιανίδης Μιχαήλ-Δήμαρχος Ξάνθης, δίπλα του το
μέλος του Δ.Σ. κος Χατζηευαγγέλου Στυλιανός με
τα στελέχη της ΤΕΔΚ κα. Καρύδου Δέσποινα, κ.κ.
Κούρο Αθανάσιο και Μίχο Νίκο στο νέο κτίριο της
ΤΕΔΚ

Αίτηση χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (Ε.Π.)
«Ψηφιακή
Σύγκλιση» 2007-2013
υπέβαλε η ΤΕΔΚ-Ξ.
Πιο συγκεκριμένα,
στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης με κωδικό 04-2.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του εν λόγω ΕΠ υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής-Διεκπεραίωσης
Αιτημάτων και Ενημέρωσης Πολιτών του
Νομού Ξάνθης» συνολικού προϋπολογισμού
385.679 €. Για την υποβολή της πρότασης συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της
ΤΕΔΚ-Ξ και του Δήμου Ξάνθης που διαθέτει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας. Η αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης
αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Έκδοση Φυλλαδίου: Μία σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα…

Τα στελέχη του Δήμου
Ξάνθης επιμορφώνονται

Ολοκληρωμένα Σχέδια για
την Αστική Αναγέννηση….

«Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη» (ΕΠΑ)
Αμιγής Επιχείρηση της Τοπικής Ένωσης ∆ήμων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) Νομού Ξάνθης

…ονομάζονται οι νέοι κύκλοι Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για τις Αστικές Περιοχές
που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
νέας Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013)
και προωθούν την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ο Δήμος Ξάνθης, όπως και άλλοι
Δήμοι στην Περιφέρεια ΑΜΘ, προσκλήθηκαν
από την Περιφέρεια ΑΜΘ να υποβάλλουν την
πρώτη φάση των σχετικών Επιχειρησιακών τους Σχεδίων. Στελέχη της Τεχνικής
Υπηρεσίας και του Γραφείου Προγραμματισμού του Δ. Ξάνθης, τα στελέχη της ΕΠΑ και
οι σύμβουλοι ανάπτυξης της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, εργάστηκαν από κοινού για την εκπόνηση του προκαταρκτικού Επιχειρησιακού
Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δήμου
Ξάνθης που αφορά σε ένα εκτεταμένο
τμήμα του αστικού ιστού της πόλης.

Μετά την ανακοίνωση του Προγράμματος
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υπουργείου Ανάπτυξης,
πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
στις 15 Απριλίου, η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΕΠΑ και του Δήμου Ξάνθης για την
τεχνική υποστήριξη στην υποβολή του
φακέλου-αίτησης του Δήμου στην εν λόγω
Πρωτοβουλία. Η ανάθεση υπηρεσιών περιλαμβάνει την επεξεργασία–εκτίμηση των
ενεργειακών δεδομένων του Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Δράσης (ΟΣΔ) και του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΥ), όπως αυτά απαιτούνται από
την σχετική προκήρυξη του Προγράμματος.
Η Πρωτοβουλία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στοχεύει στη
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
σε τοπικό επίπεδο, στην εφαρμογή επιδεικτικών δράσεων με άμεσα αποτελέσματα,
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των
στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δε
παρεμβάσεις του Δήμου Ξάνθης θα εστιαστούν σε ενεργοβόρα δημοτικά κτήρια και
στο δημοτικό φωτισμό όλων των πλατειών.

Σεμινάριο-Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο
Δήμο Ξάνθης, την Παρασκευή 3 Απριλίου, με
οργανωτή την ΕΠΑ/ΤΕΔΚ-Ξ με θέμα τη σύνταξη των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης
των Δήμων και κύριο εισηγητή τον κ. Σαπουνάκη Τάσο. Συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα
στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης
καθώς και εκπρόσωποι των υπολοίπων Δήμων
του Νομού. Ο τρόπος που επιλέχθηκε από την
ΕΠΑ σε συνεργασία με τον Δήμο για την επιμόρφωση των στελεχών του αφορά αφ’ ενός
μεν στην υλοποίηση σεμιναρίων με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπαλλήλων των Υπηρεσιών
αλλά και εργαστηρίων ανά υπηρεσία-όπου
είναι απαραίτητο-προκειμένου να προετοιμασθεί εγκαίρως το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
του Δ. Ξάνθης.
ΦΩΤΟ Τα στελέχη του Δήμου Ξάνθης και άλλων
Δήμων του Νομού κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου

…της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης
(ΤΠΑ) στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης
επιχειρεί να αποτυπώσει το συνοπτικό φυλλάδιο ανασκόπησης που εξέδωσε η ΕΠΑ με το
κλείσιμο του έργου της, «Ενέργειες Δικτύωσης
στο πλαίσιο της ΤΠΑ Δροσερού Δήμου Ξάνθης».
Στο φυλλάδιο εισαγωγικά αναλύεται η Γενική
Στρατηγική για την Απασχόληση, η συγκεκριμένη Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης
καθώς και τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά
της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνθηκε η
Πρωτοβουλία. Στη συνέχεια παρατίθενται τα
συστατικά μέρη της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (Εταίροι-Δράσεις-Αποτελέσματα) όπως
επίσης οι Καλές Πρακτικές και τα Εργαλεία
Σχεδιασμού που προέκυψαν. Το φυλλάδιο
κλείνει με την συγκεντρωτική παράθεση οικονομικών δεικτών και δεικτών υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου της Τοπικής Πρωτοβουλίας.

»»» Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Γραφεία:
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Fax.:
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4197
Γεωργίου Σταύρου 20, Τ.Θ.:247
67100 ΞΑΝΘΗ
25410 27470
25410 29466
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www.tedk-xanthis.gr
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Ιδιοκτήτης:
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Θανάσης Κούρος, Νίκος Μίχος, Μαρία Μούτσιου, Δέσποινα Γεωργαντζή

Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης,
Πρόεδρος ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης

Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης: Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

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.

