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Μια νέα αρχή
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Λ

ίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας θητείας των αιρετών, το Αυτοδιοικητικό τοπίο στο Νομό Ξάνθης αρχίζει
και προβάλλει με διακριτό πλέον το περίγραμμά του.
Ο Νομός Ξάνθης ως Περιφερειακή Ενότητα με 4 ∆ήμους, στο
πλαίσιο της νέας Αρχιτεκτονικής του ¨Καλλικράτη¨, είναι μια
νέα πραγματικότητα που όμως η επιτυχία ή μη των όποιων
επιλογών σύντομα θα δοκιμασθεί στην πράξη.
Ταυτόχρονα νέοι θεσμοί, διαδικασίες, αρμοδιότητες, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων των αυτοδιοικητικών οι οποίοι προβληματίζονται, σχεδιάζουν, βάζουν
προτεραιότητες.
Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η ανησυχία για το
καινούριο που έρχεται, ο προβληματισμός για την αποτελεσματικότητα κάποιων μέτρων, οι επισημάνσεις για καθυστέρηση
και ανακολουθίες, όμως ταυτόχρονα προβάλλει η ωριμότητα
των ανθρώπων της Τοπ. Αυτοδιοίκησης οι οποίοι φαίνεται ότι
στηρίζουν τις αυτοδιοικητικές επιλογές του ¨Καλλικράτη¨.
Σ΄αυτή την κατεύθυνση λοιπόν η Τοπ. Αυτοδιοίκηση θέλοντας
να συμβάλλει στην υπέρβαση των προβλημάτων, επισημαίνει
ενδεικτικά ορισμένα από αυτά, όπως προκύπτουν από σχετική
έρευνα-συζήτηση με τους αιρετούς του Νομού:
• Πρώτα απ¨όλα η Τοπ. Αυτοδιοίκηση ως θεσμός πρέπει να
ξανααποκτήσει τη σημασία της και τον πρωτεύοντα ρόλο στη
λειτουργία του ∆ημοκρατικού μας πολιτεύματος. ∆ιαφάνεια,
δημοκρατική λειτουργία, ηθική στην πολιτική, πρέπει να αποτελούν καθημερινή πρακτική της Αυτοδιοίκησης.
• Ως προς τα οικονομικά, λόγω και της γενικότερης κατάστασης της Χώρας, υπάρχει έντονος σκεπτικισμός ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης των Μεταρρυθμίσεων.
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Οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ από τα περασμένα έτη, λόγω και της
σημαντικής μείωσης των πόρων κατά το 2010, δημιουργούν
σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τη δυνατότητα καθημερινής
λειτουργίας των ΟΤΑ.
• Οι νέες μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες δεν έχουν αφομοιωθεί ως προς το περιεχόμενό τους από το υπάρχον προσωπικό. Στο βαθμό που δεν συνοδευτούν με την μεταφορά του
απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού, οι ΟΤΑ θα είναι σε
αδυναμία ακόμη και να εκτιμήσουν το αναγκαίο προσωπικό
προκειμένου να ζητηθούν σχετικές μετατάξεις. Ο σχετικός
Οδηγός που θα εκδίδετο καθυστερεί.
• Υπάρχει καθυστέρηση στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των
απαραίτητων εγκυκλίων και Υπουργικών αποφάσεων που συνοδεύουν τον ¨Καλλικράτη¨. Επισημαίνεται η ανάγκη, οι όποιες

κανονιστικές διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται βήμα-βήμα,
αφού αφομοιώνονται από τους ΟΤΑ, ειδάλλως η Μεταρρύθμιση κινδυνεύει να ¨μείνει¨ στα χαρτιά.
• ∆ιαφαίνεται ότι η Γραφειοκρατία δεν θα μειωθεί με τον
¨Καλλικράτη¨. Σε πολλές δε περιπτώσεις ίσως αυξηθεί.
• Το Πρόγραμμα ¨∆ΙΑΥΓΕΙΑ¨ βρίσκει σύμφωνους τους αιρετούς ως προς την δημοσιοποίηση όλων των προβλεπόμενων
αποφάσεων. Προβληματισμός υπάρχει ως προς τη δυνατότητα
παρακολούθησης από τους πολίτες του μεγάλου αριθμού αποφάσεων που θα δημοσιεύονται καθημερινά.
• Προβληματισμός υπάρχει για επί μέρους θέματα, όπως:
η διάλυση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και η ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού τους, η δυνατότητα σύστασης δημοτικών
λιμενικών ταμείων, η διαδικασία επιλογής του συμπαραστάτη
δημότη και της επιχείρησης.
• ∆ιαφαίνεται η αναγκαιότητα συντονισμού των βημάτων της
Μεταρρύθμισης σε Τοπικό επίπεδο. Το ρόλο αυτό είχαν αναλάβει με μεγάλη επιτυχία οι ΤΕ∆Κ των Νομών κατά την προηγούμενη ∆ιοικητική Μεταρρύθμιση.
Στη φάση αυτή θα βοηθούσε σημαντικά στην υλοποίηση του
¨Καλλικράτη¨ ένας πιο συγκεκριμένος ρόλος των ΤΕ∆Κ που το
ίδιο το Υπουργείο θα ανέθετε σε συμφωνία με την ΚΕ∆ΚΕ.
Οι αιρετοί προτείνουν το ρόλο αυτό να αναλάβει η Περιφερειακή Ένωση ∆ήμων, πλέον, με την μορφή Παραρτημάτων σε
κάθε Νομό.
Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει το Υπουργείο να κινηθεί ταχύτατα, προβλέποντας όλες τις κατάλληλες οργανωτικές προσαρμογές στο υπό κατάρτιση Π.∆. για τις ΠΕ∆.

Γεωθερμία ξανά...
Υπάρχει
ελπίδα;
Τ
ο θέμα επανήλθε έντονα στην επικαιρότητα κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού
στην Κομοτηνή τον Ιούνιο του 2010 μετά
την παρέμβαση του συντοπίτη μας βουλευτή κ.
Σ. Ξυνίδη.
Αμεσα συστάθηκε άτυπη επιτροπή με πρωτοβουλία της Γ. Γραμματέως της Περιφέρειας ΑΜΘ
κα. Κόκλα Θεοδώρας.
Η επιτροπή μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κατέληξε στα βασικά σημεία που κατά
την άποψή της σήμερα δημιουργούν πρόβλημα στην αξιοποίηση των Γεωθερμικών Πεδίων
και προχώρησε στην διατύπωση συγκεκριμένων
προτάσεων.
Επόμενο βήμα ήταν η συμμετοχή των μελών
της επιτροπής σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.
Μανιάτη Ι., στο Υπουργείο με Υπηρεσιακούς
παράγοντες και εκπροσώπων Φορέων από το
ΚΑΠΕ, ΙΓΜΕ, ΤΕΕ.
Κατά την σύσκεψη υπήρξε διάσταση των απόψεων των μελών της επιτροπής με υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου που χειρίζονται τα
θέματα της Γεωθερμίας.
Ο κος. Υφυπουργός συντόνισε και προσέγγισε με

Κατεστραμένος από πυρκαγιά εξοπλισμός γεώτρησης στο Γεωθερμικό
Πεδίο Ν. Κεσσάνης Ποταμιάς.
προσεκτικό τρόπο ένα προς ένα τα προβλήματα ακούγοντας όλους (εκπροσώπους ΤΕΕ,

ΙΓΜΕ, ΚΑΠΕ, Υπουργείων κ.λπ.).
Από τη διαδικασία αναδείχθηκαν:

συνέχεια στη σελ. 2
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συνέχεια από τη σελ. 1

Γεωθερμία ξανά...
Υπάρχει ελπίδα;
- Η θέληση και η αγωνία του Υφυπουργού να
βρει άμεσα και να άρει όλους τους παράγοντες που δημιούργησαν τις αγκυλώσεις μέχρι
σήμερα.
- Η γραφειοκρατική λογική παραγόντων του
Υπουργείου που χειρίζονται την Γεωθερμία.
∆ιαπιστώθηκε αδυναμία να δώσουν απαντήσεις γιατί δεν προχωρούν οι επενδύσεις τόσα
χρόνια στα Γεωθερμικά Πεδία.
- Η λογική ορισμένων Φορέων (π.χ. ΙΓΜΕ)
αλλά και παραγόντων στο Υπουργείο για τη
διατήρηση του Μεταλευτικού Κώδικα στη
Γεωθερμία.
Συνοπτικά τα βασικά σημεία των προτάσεων
στα οποία υπήρξε συμφωνία με τον Υφυπουργό είναι:
∆ίνεται η δυνατότητα κατάτμησης του
πεδίου στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης (αν δηλ. κάποιος επενδυτής καταθέσει πρόταση για 80 στρ. να μπορεί να
προχωρήσει)
∆ίνεται η δυνατότητα δημιουργίας υποδομών από τον μισθωτή (γεωτρήσεις και
δίκτυο)
Επιμηκύνεται ο χρόνος μίσθωσης (15
χρόνια + 10)
Ακυρώνεται η μίσθωση αν παρέλθει
3ετία (ίσως και 2ετία ανάλογα με το είδος
και μέγεθος επένδυσης) χωρίς ο επενδυτής να προχωρήσει στην επένδυση
Η διαχείριση πεδίων θα γίνεται από
Υπηρεσία της Περιφέρειας που θα ορίζει ο
εκάστοτε επικεφαλής της
∆ιαχειριστές δεν θα είναι η Κεντρική
∆ιοίκηση, οι ∆ήμοι, οι Ιδιώτες, αλλά η
Περιφέρεια μετά τον ¨Καλλικράτη¨ (δεν
διευκρινίζονται ακόμη αν θα είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή η ∆ιοικητική
Περιφέρεια)
Η ∆ιαχείριση περιλαμβάνει:
• Αξιολόγηση – Ιεράρχηση των προτάσεων (αν δηλ. έχουν τα προσόντα να πάρουν το δημόσιο αγαθό) για το σύνολο

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τις
Πραγματογνωμοσύνες και Ελέγχους που
διενήργησε το Ενεργειακό Γραφείο ΑΜΘ/
ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης στις εγκαταστάσεις των
Γεωθερμικών Πεδίων Ν. Κεσσάνης το
2002.

Εικόνα του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα, του πίνακα αυτοματισμού και ενός
καταγραφικού οργάνου. Η διάβρωση είναι
χαρακτηριστική.

Άποψη του μετασχηματιστή 400/890 V τροφοδοσίας του κινητήρα της αντλίας της
γεώτρησης ΓΠ 22, στο Γεωθερμικό Πεδίο Ν. Κεσάννης.
ή μέρος του πεδίου. Η πρόσκληση εκδήλωσης από την Περιφέρεια θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ.
εξάμηνο)
• Έλεγχο ορθολογικής διαχείρισης (περιβαλλοντική, ενεργειακή)
• Έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων εντός χρονοδιαγράμματος.
Συστήνεται Περιφερειακή Επιτροπή Γεωθερμίας ως δευτεροβάθμιο όργανο το
οποίο εκδικάζει ενστάσεις ή καθυστερήσεις στη διαδικασία. Προεδρεύει ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας (ή ο επικεφαλής της ∆ιοικητικής Περιφέρειας) και συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΤΕΕ, Επιμελητηρίων, ΙΓΜΕ, ΚΑΠΕ, ΓΕΩΤΕΕ και επενδυτών.
Ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά θα
υπάρχουν εγγυητικές και μίσθωμα που θα
πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο, ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία
Ως προς τους τρόπους υλοποίησης μιας
επένδυσης εντός των γεωθερμικών πεδίων, αυτοί μπορεί να είναι:
• κοντά σε υπάρχουσα γεώτρηση
• Γεωθερμικό Mall από ιδιώτες

• με γεώτρηση όπου θέλουν οι επενδυτές (στο πλαίσιο άδειας από τον
διαχειριστή).
Επιπλέον κατά τη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα όπως:
• η υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού
ώστε να προχωρήσει σε επενδύσεις (δεξιότητες, εμψύχωση κ.λπ.)
• η σύγκλιση των προγραμμάτων Περιφερειών και Υπουργείων ως προς τη δημιουργία κινήτρων για επενδυτές στη Γεωθερμία (π.χ. ΠΕΠ, Leader, Αναπτυξιακός
νόμος κ.λπ.)
Συστήθηκε Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο με
σκοπό να διατυπώσει το κείμενο της τροπολογίας που είναι αναγκαίο να ψηφισθεί από
την Βουλή.
Μέχρι σήμερα μετά από πολλές περιπέτειες έχει ετοιμασθεί κείμενο τροπολογίας
χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη πότε και με
ποιά τελική μορφή θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βούλη.

Άποψη του εξοπλισμού της γεώτρησης
ΓΠ 22. Λόγω των εκτεταμένων διαβρώσεων που έχει υποστεί το σύνολο του
εξοπλισμού.

Γενικότερη άποψη του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού γεώτρησης.

Αυτή την εικόνα παρουσιάζει το σύνολο
των σωληνώσεων εντός των καναλιών.

Εικόνα του αεροσυμπιεστή στο αντλιοστάσιο της γεώτρησης ΓΠ 22. Οι ζημιές
που έχουν υποστεί τόσο ο αεροσυμπιεστής όσο και το αεροφυλάκιο απαιτούν
την αντικατάστασή τους

Άποψη του εσωτερικού ενός από τους κινητήρες των αντλιών του δικτύου επανέγχυσης. ∆ιακρίνεται η συσσώρευση της λάσπης στα τυλίγματα και η προχωρημένη οξείδωση. Η ηλεκτρολογική εξέταση των τυλιγμάτων αποκάλυψε ότι αυτά έχουν καταστραφεί (τέλεια βραχυκυκλώματα μεταξύ τυλιγμάτων διαφορετικών πόλων).

Για την ιστορία τα μέλη της Επιτροπής που διαβουλεύτηκαν με το Υπουργείο ήταν :
- ∆ρ. ∆ιαμαντής Γιάννης, Καθηγητής ∆ΠΘ
- ∆ρ. Γεωργιάδης Παναγιώτης, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Υδάτων Περιφέρειας ΑΜΘ
- ∆ρ. Βαβάτσικος Θανάσης, Επιστημονικός Συνεργάτης Βουλευτή Ξάνθης Σ. Ξυνίδη
- Μίχος Νικόλαος, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΤΕ∆Κ-πρώην ∆ιευθυντής Ενεργειακού Γραφείου
ΑΜΘ
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Άποψη των ακροδεκτών του μετασχηματιστή 400/890 V τροφοδοσίας του κινητήρα της
αντλίας της γεώτρησης ΓΠ

Το νέο

κτίριο της ΤΕ∆Κ γράφει τη δική του ιστορία...

Η μεταστέγαση έγινε τον Μάρτιο του 2010.
Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για
να διευθετηθούν επιμέρους ζητήματα (βοηθητικοί χώροι,σκίαστρα κ.λπ.).
Όμως το κτίριο είναι από αυτά
που έχουν ‘‘κάτι να πούνε’’. Ο
επισκέπτης, μαθαίνει αλλά και
προβληματίζεται.
Τα Φωτοβολταϊκά στη στέγη,
το αίθριο, ο φυσικός φωτισμός
και δροσισμός, το σύστημα
συμπαραγωγής, τα σκίαστρα και
ακόμη είμαστε στην αρχή...
Το όραμα μας είναι η δημιουργία του Κέντρου Προβολής
Συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ
και Εξοικονόμησης Ενέργειας, αξιοποιώντας την αίθουσα
συνεδρίων και προβολής. Το
Κέντρο θέλουμε να γίνει τόπος
μετάδοσης γνώσης για τους
μαθητές και τους πολίτες.

«Ποδαρικό από τη
Γενική Γραμματέα
Περιφέρειας ΑΜΘ,
κα. Κόκλα Θεοδώρα, αρχές Μαρτίου
2010.
Με το ∆.Σ. της
ΤΕ∆Κ, ∆ημάρχους και Προέδρους συζητάνε
τα προβλήματα
του ΕΣΠΑ στο
Νομό.

1η ∆ιεθνική συνάντηση με τα
στελέχη των 5
ΤΕ∆Κ Περιφέρειας
ΑΜΘ και των Ενωσεων ΟΤΑ Μαύρης
Θάλασσας και Ροδόπης-Βουλγαρίας
(Μάρτιος 2010).

Καθηγητές και μαθητές από 10 χώρες απολαμβάνουν το φυσικό φωτισμό και δροσισμό
μαθαίνοντας για το σύστημα συμπαραγωγής
σε μικρό κτίριο διοίκησης.

Ο μικρός Γιάννης, συχνός επισκέπτης
του χώρου τον βρίσκει ιδανικό για
παιχνίδι, αφού εντυπωσιάζεται από
τον ουρανό που φαίνεται και τον ήλιο
που μπαίνει μέσα από το αίθριο (Ιούνιος 2010).

Μας επισκέπτονται συχνά, η ∆ιευθύντρια
και στελέχη της Ενωσης ΟΤΑ και του
Ενεργειακού Κέντρου Μαύρης Θάλασσας
-Βουλγαρίας. Παίρνουν ιδέες για την δημιουργία παρόμοιου κτιρίου στην Βάρνα
(Νοέμ. 2010).

Ο νέος Περιφερειάρχης κ. Γιαννακίδης
Αρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ.
Καραλίδης Φώτης, με τον Πρόεδρο της
ΤΕ∆Κ καθώς και ∆ημάρχους και στελέχη
των ∆ήμων συζητούν για τη δημιουργία
μονάδων επεξεργασίας λυμμάτων στην
ορεινή και πεδινή ζώνη του Νομού (∆εκ.
2010).
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Όταν η διαβούλευση φέρνει
καρπούς …

συνεργασία της ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης με τις αντίστοιχες ΤΕ∆Κ Εβρου και Καβάλας.
Το πρώτο στην Αλεξανδρούπολη αφορούσε στις καλές πρακτικές και στην ανταλλαγή
εμπειριών.
Το δεύτερο στην Καβάλα είχε ως θέμα την
Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη των παραδοσιακών οικισμών στο πλαίσιο ανάπτυξης του
τουρισμού και προώθησης της Απασχόλησης.
Συμμετείχαν στελέχη και αιρετοί των Φορέων
της Αυτοδιοίκησης καθώς και αντιπροσωπείες
των αιρετών και στελεχών από τη Μαύρη Θάλασσα και Ροδόπη-Βουλγαρία.

Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων 10 Νομών υπό το συντονισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. με στόχο την
ενημέρωση και συντονισμό των ενεργειών
του έργου «Λειτουργική ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων ∆ήμων».
Η ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης έχει αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών στο Ν. Ξάνθης προκειμένου να υποβοηθήσει την όλη διαδικασία υλοποίησης των έργων στους νέους ∆ήμους.

Με την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σ. Ξυνίδη, του νέου Περιφερειάρχη
κ. Αρ. Γιαννακίδη, του νυν ∆ημάρχου Μύκης
κ. Τζουκάλ Μ. πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
υπό την προεδρία της Γεν. Γραμματέως Περιφέρειας ΑΜΘ με θέμα την πορεία εκπόνησης
του Επιχ. Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ροδόπης.
Η παρουσίαση του Επιχ. Προγράμματος έγινε
από τον Σύμβουλο Ανάπτυξης κ. Μίχο Νικόλαο. Κατά τη σύσκεψη, εκτός των άλλων συζητήθηκε η αναγκαιότητα να τεθεί ως άμεση
προτεραιότητα της νέας ∆ημοτικής Αρχής η
υποβολή τεχνικών δελτίων και η ωρίμανση
των έργων κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων στον Εχίνο, Σμίνθη και Κένταυρο,
στο πλαίσιο προκηρύξεων του ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι νέες τεχνολογίες είναι
αποτελεσματικές και εξοικονομούν χρόνο και χρήμα

Στελέχη του Ενεργειακού Κέντρου της Μαύρης ΘάλασσαςΒουλγαρία,

επισκέφθηκαν το νέο κτίριο της ΤΕ∆Κ και ενημερώθηκαν για τα συστήματα ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας που ενσωματώνει στη
λειτουργία του.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός παρόμοιου κτιρίου στη Βάρνα όπου θα στεγασθεί το
Ενεργειακό Κέντρο της Μαύρης Θάλασσας.
Υπενθυμίζεται πως το Ενεργειακό Κέντρο της
Μαύρης Θάλασσας ιδρύθηκε με τη συμβολή
του Ενεργειακού Γραφείου ΑΜΘ/ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης και έκτοτε λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία 10 χρόνια.

Αρχής ΠΕΠ ΑΜΘ, των νέων και των απερχομένων ∆ημάρχων Αβδήρων και Μύκης αλλά
και τεχνικών στελεχών των ∆ήμων πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία της ΤΕ∆Κ Ν.
Ξάνθης
Κατά τη σύσκεψη δρομολογήθηκαν μεγάλα
έργα που αφορούν στη διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων στην ορεινή και πεδινή ζώνη του Νομού και συγκεκριμένα στους
∆ήμους Μύκης και Αβδήρων. Αποφασίσθηκε
να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία από τα
τεχνικά στελέχη των ∆ήμων σε συνεργασία
με την ΤΕ∆Κ ώστε να υποβληθούν εγκαίρως
στο άμεσο χρονικό διάστημα Τεχνικά ∆ελτία
στο πλαίσιο προκηρύξεων του ΕΣΠΑ. Προς
το σκοπό αυτό εξετάσθηκαν με λεπτομέρεια
οι προϋποθέσεις όσον αφορά στους διαθέσιμους χώρους, στην ετοιμότητα μελετών και
οργάνωσης και δόθηκαν συγκεκριμένες λύσεις και κατευθύνσεις.

Συνεχίζεται με επιτυχία η
Αλλάζει το τοπίο στο Νομό στον
υποστήριξη των Φορέων της
τομέα της επεξεργασίας αστιΑυτοδιοίκησης για σχέδια
κών λυμάτων-∆ρομολογούνται
αδελφοποιήσεων με πρωταμεγάλα έργα
γωνιστή την ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης
Σύσκεψη με την παρουσία του νέου Περιφε- στο Ν.Α. άκρο της Ευρώπης.
ρειάρχη ΑΜΘ, του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, του Προέδρου της ΤΕ∆Κ, εκπροσώπων
του ΥΠΕΚΑ και της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής
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Στην Αλεξανδρούπολη και Καβάλα πραγματοποιήθηκαν 2 σημαντικά γεγονότα σε

Στο πλαίσιο της διεθνής συνόδου του δικτύου των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Μέξικο Σίτυ (16-20 Νοεμβρίου τ.ε.), εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε
παγκόσμιο επίπεδο υιοθέτησαν τη διακήρυξη με τίτλο «Η Πόλη του 2030», αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις
προκλήσεις για τις πόλεις του μέλλοντος.

Η Πόλη του 2030

4197
Σκρά 5,
247 67100 ΞΑΝΘΗ
25410 27470
25410 29466
tedk@xan.forthnet.gr
www.tedk-xanthis.gr

Ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Γρανάς Αρχέλαος συζητά με τον Αντιπεριφερειάρχη Βάρνας
την αναθέρμανση των σχέσεων αδελφοποιήσεων
που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες :
http://uclgcongress.com/index.
php?option=com_d
ocman&task=cat_
view&gid=54&Itemid=77
Κωδικός:
Γραφεία:
Τ.Θ.:
Τηλ.:
Fax.:
E-mail:
Web:

Ο ∆ήμαρχος του ∆ήμου Τσεπελάρε-Βουλγαρία (χιονοδρομικό κέντρο Παμπόροβο) συζητά με τον εκπρόσωπο του ∆ήμου Θάσου την επίσημη πρόταση
του που κατέθεσε για αδελφοποίηση των ∆ήμων
με στόχο κυρίως την ενδυνάμωση σχέσεων τουριστικής ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Εν προκειμένω, στο εν λόγω κείμενο, η πόλη του 2030 θα πρέπει να διαθέτει τα εξής στοιχεία:
∆ημοκρατική και αυτοκυβερνώμενη πόλη
Πόλη της συμμετοχής, χωρίς αποκλεισμούς
 Πόλη με όραμα για το μέλλον της
 Βιώσιμη πόλη
∆ημιουργική πόλη, πόλη του πολιτισμού
Ασφαλής πόλη, πόλη της ειρήνης

Ιδιοκτήτης:
ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Νίκος Μίχος, Μαρία Μούτσιου, ∆έσποινα Γεωργαντζή

Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης,
Πρόεδρος ΤΕ∆Κ
Ν. Ξάνθης

Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης:
Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Κινητική πόλη
Πόλη με θέσεις απασχόλησης
Πόλη υπερήφανη για τις δημόσιες υπηρεσίες της
 Πόλη χωρίς παραπήγματα
Πιο καθαρή, πιο πράσινη, πιο συμπαγής πόλη
Πόλη της κοινής ευθύνης διακυβέρνησης
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: ZOOM art group
Εκτύπωση: «Τυπόγραμμα α.ε»
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Υπεύθυνος τυπογραφείου: ∆ημήτρης Γεντσίδης
Η Φωνή της Αυτοδιοίκησης διανέμεται στους ΟΤΑ,
σε ∆ημόσιους Οργανισμούς, Επιμελητήρια κ.λπ.

