ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Αριθ.Αποφ 2/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο Πρακτικό της συνεδρίασης της
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου ∆ράµας
Την 9-5-2011

Θέµα 1ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την «Αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων
στρατοπέδων της ∆ράµας»
1.
2.
3.
4.

ΚΙΧΝΕ
ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

Στη ∆ράµα, σήµερα, 9 του µηνός Μαίου 2011 ,ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 18.00 µ.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆. ∆ράµας, ύστερα από την 19901/29-4-2011
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πενήντα (50) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τριάντα (30) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος

Οι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ των ΦΟΡΕΩΝ
-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ
-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)
- ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν.∆ΡΑΜΑΣ
- ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΜΟΥΣΙΚΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΑΠΟΛΛΩΝ» Κ.ΑΓΡΟΥ
- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ Θ.Χ.Π. ∆ΡΑΜΑΣ
- ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆.∆ΡΑΜΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆.
-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Α ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
- ΕΑΣ-ΣΕΓΑΣ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣ. ∆ΡΑΜΑΣ
- ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ
- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
- ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν.∆ΡΑΜΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΘ
- ΚΑΟ∆

-

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
« ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ»
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

-ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
& ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.∆ΡΑΜΑΣ
-ΕΚΠΡΟΣΩΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΡΑΜΑΣ
-Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ
-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ
-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΕΣ
ΚΩΣΤΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΗ
ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΣΤΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο ∆.∆ράµας ,κ. ∆έσποινα
Σιδηροπούλου ,ΠΕ Οικονοµικού.
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης στα µέλη
της επιτροπής είπε τα εξής:
Καλησπέρα σε όλους!
Η σηµερινή πρόσκληση σκοπό έχει να συζητήσουµε την αξιοποίηση των
στρατοπέδων της πόλης µας µε αφορµή ένα πρόγραµµα που υλοποιεί το
Επιµελητήριο ∆ράµας και ο ∆ήµος Καβάλας.
Το Πρόγραµµα βασικά που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
βλέπει τι µπορεί να γίνει για την αξιοποίηση του στρατοπέδου.

Σε αυτή τη φάση του προγράµµατος θελήσαµε να ανοίξουµε αυτή τη
συζήτηση και την φέρνουµε στην επιτροπή ∆ιαβούλευσης γιατί σαυτήν
συµµετέχουν φορείς και ∆ηµότες. Ανοίγουµε την κουβέντα για να συζητηθούν
και να αξιοποιηθούν οι όποιες προτάσεις. Θα µας ήταν πολύ χρήσιµο κ
ενδιαφέρον! Υπάρχει πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς του ∆ήµου
για να δούµε τι θα κάνουµε κ µε τα υπόλοιπα .Και η στρατολογία θα
µεταφερθεί, δηλ. ένα µεγάλο κτίριο που θα µπορούσε να καλύψει µεγάλες
ανάγκες του ∆ήµου .50% των υπαλλήλων του ∆ήµου βρίσκεται σε
ενοικιαζόµενους χώρους.
∆ίνω τον λόγο στον κ. Στέφανο Γεωργιάδη ,τον νέο Πρόεδρο του
Επιµελητηρίου ∆ράµας.
Οι προτάσεις σας θα επεξεργαστούν και δε θα κατατεθούν απλώς .Θα
προχωρήσουµε και σε άλλες συνεδριάσεις.
Έχουν κατατεθεί, αυτή τη στιγµή δύο προτάσεις: από την Ένωση Ξενοδόχων
και τον ∆ικηγορικό Σύλλογο και θα ληφθούν υπόψη.
Στ.Γεωργιάδης:
Ως Επιµελητήριο είµαστε έτοιµοι να δώσουµε στον Ν. ∆ράµας µια έτοιµη
πρόταση για το θέµα µας. Πάντα µε το σκεπτικό του Επιµελητηρίου για την
προώθηση της απασχόλησης αλλά και µε βάση την αξιοποίηση για τις
ανάγκες του ∆ήµου.
Ως µέλη του Επιµελητηρίου έχουµε καταθέσει κάποιες χρήσιµες προτάσεις για
τον ∆. ∆ράµας. Θα ακολουθήσει η αξιοποίηση των χώρων αυτών και το
ζητούµενο είναι η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση αυτού του
προγράµµατος για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
∆ήµαρχος:
Ο Αντιδήµαρχος κ. Κ. Γρηγορίου θα διευθύνει την συζήτηση.
Κ. Γρηγορίου:
Έχουµε την «ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α» που επιλέγει από το Επιµελητήριο για να
εκπονήσει αυτή τη µελέτη.
Παύλος Κράβαρης (Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περ.
Ανάπτυξης ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε):
Θα κάνω µια ιστορική ανασκόπηση των στρατοπέδων µε παραδείγµατα από
την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Παραδείγµατα από την Ευρώπη

Τσεχία
Zalaegerszeg 1:
αξιοποίηση υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος και εγκαταστάσεων για
χρήσεις κατοικίας και υπηρεσιών
Zalaegerszeg 2:
δηµιουργία Βιοµηχανικού Πάρκου και Θερµοκοιτίδας
Szombathely:
δηµιουργία αστικών πάρκων και υποδοχή χρήσεων κατοικίας, πολιτισµού,
υπηρεσιών (σε επίπεδο σχεδίου)
Keszthely:
δηµιουργία θεµατικού πάρκου (Castles Park), µουσειακών και εκθεσιακών
χώρων (σε επίπεδο σχεδίου)
Στρατόπεδο
Βιοµηχανική Ζώνη BOR
Συνδυασµένη Μεταποίηση, Logistics, Εµπορικές δραστηριότητες
- Υπηρεσίες φύλαξης και µεταφορικές υπηρεσίες

- Υπηρεσίες εστίασης, τροφοδοσίας και στέγασης
- Προµήθεια καυσίµων και υλικών καθαρισµού,
- ∆ιαφηµιστικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,
Αεροδρόµιο Zatec Βιοµηχανική Ζώνη TRIANGLE
Βιοµηχανική Ζώνη
- Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής

Σερβία
Subotica
• 2007: ∆ηµιουργία Θερµοκοιτίδας Επιχειρήσεων BIS - Bussiness
Incubator Subotica
• 2010: Αξιοποίηση FATE για µετεγκατάσταση BIS σε χώρους πρώην
στρατοπέδων
Παραδείγµατα από την Ελλάδα

Θεσσαλονίκη Μ. Αλεξάνδρου
Έκταση: 230 Ηα
 2008: Απόδοση στον ∆ήµο (169 Ha)
 2010: Εκπόνηση πολεοδοµικής µελέτης
Βασικές Χρήσεις
 Εκπαίδευση
 Αθλητισµός
 Θρησκεία
 Κατοικία
 Αστικό Πράσινο
 Πολιτισµός

Σέρρες
Στρ. Κολοκοτρώνη : ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Έκταση: 26,5Ha
Ιδιοκτησία:
ΕΡΑ Σερρών (0,5Ha)
Υπ. Οικονοµικών (26Ha)
Στρ. Εµµ. Παππά: ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έκταση: 19,3Ha
Ιδιοκτησία:
∆ήµος Σερρών (4Ha)
Υπ. Γεωργίας(13,7Ha)
Υπ. Οικονοµικών (1,6Ha)
Στρ. Παπαλουκά: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Έκταση: 12,4Ha
Ιδιοκτησία:
∆ήµοςΣερρών

Καλαµάτα
Έκταση: 11Ηα
Μετατροπή πρώην στρατοπέδου σε πανεπιστηµιούπολη
Βασικές Χρήσεις
Αθλητισµός
Γήπεδο ποδοσφαίρου
Γήπεδα τένις
Κλειστό γυµναστήριο
Εκπαίδευση
Στέγαση σχολών ΑΕΙ –ΤΕΙ
Φοιτητική Εστία
Βρεφονηπιακός σταθµός
Κατοικία
Αστικό Πράσινο
Ανασκόπηση – Τυπολογία Παρεµβάσεων
-Απόδοση υπαίθριων δηµόσιων χώρων στους κατοίκους
-Ενιαία αντιµετώπιση αποδεσµευόµενων χώρων
-Αποκατάσταση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος
-∆ιατήρηση και ανάδειξη αξιόλογων κτιρίων
Βασικές στρατηγικές επανάχρησης:
Σηµειακές επεµβάσεις που στοχεύουν στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης.
Επεµβάσεις αποκατάστασης για την εξυγίανση των εδαφών και την
προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
Επεµβάσεις οικιστικής και επιχειρηµατικής ανάπτυξης για δηµιουργία
νέων αστικών επεκτάσεων και στήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας.
Πρόσφατες Εξελίξεις
• ∆ιαταγές ή/και γνωµατεύσεις ΓΕΣ για διάθεση 47 στρατοπέδων
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ.
• Αποδέσµευση 18 στρατιωτικών ακινήτων µη ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ
(Κοζάνη, Σέρρες, Κιλκίς, Ξάνθη, ∆ράµα)
• Αποδέσµευση 9 εκτάσεων ιδιοκτησίας του Πολεµικού Ναυτικού
• Έχουν συνολικά ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται 40 πολεοδοµικές
µελέτες.
Πρόγραµµα “Θεσσαλονίκη 2012”
Προγράµµατα “Jeremie & Jessica
Στη συνέχεια µετά την παρουσίαση ο εισηγητής είπε τα εξής:
Οι δυνατότητες εξαρτώνται από το υπόβαθρο. Απο το 2004 έως σήµερα 47
στρατόπεδα έχουν δοθεί προς εκµετάλλευση. Είναι υπο ολοκλήρωση 40
µελέτες .Η πλειοψηφία τους βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν
σηµαντικές προοπτικές από Ευρωπαϊκά προγράµµατα που δίνουν τη
δυνατότητα για χρηµατοδότηση.
Κ.Γρηγορίου:
Υπάρχει σκέψη για το πώς η Τ.Α. και η επιχειρηµατική Κοινότητα µπορεί να
εκµεταλλευτεί ένα χώρο. Πρέπει να βρούµε κονδύλια για να
χρηµατοδοτήσουµε τις δράσεις που θέλουµε.

∆ίνω το λόγο στον κ. Γάκη.
∆ρ.
Κωνσταντίνος
Γάκης(Μηχανολόγος
Μηχανικός,
Επιχειρησιακής Έρευνας ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.)

∆ιδάκτωρ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κύρια Προϊόντα
• Κρέας και προϊόντα κρέατος
• Φρούτα και λαχανικά (ντοµάτες, πατάτες, σπανάκι, πράσα, κολοκύθες,
ξηροί καρποί κλπ.)
• Γαλακτοκοµικά προϊόντα (γάλα, βούτυρο, κρέµα γάλακτος, γιαούρτι,
παγωτά, τα πράγµατα τυρί
• Πουλερικά
• Άλευρα
• Ζωοτροφές
• Προϊόντα ζαχαροπλαστικής - επεξεργασίαςσυσκευασίας ξηρών καρπών
• Φυτικά έλαια και ζωικά λίπη
• Άλλα τρόφιµα
• Ενδυµασία
• Μάρµαρο
• Ξύλο
Ποια εµπόδια συναντούν οι επιχειρηµατίες
• Γενικά προβλήµατα
– Γραφειοκρατικές διαδικασίες
– διαφθορά
– ∆υσκολίες χρηµατοδότησης
• Συγκεκριµένα προβλήµατα
– Απόσταση από κέντρα ισχύος
– Μη-υποστηρικτικό περιβάλλον
– Ανεπαρκής αστικός και περιφερειακός σχεδιασµός – ασάφειες
και αντιφάσεις
– Υψηλό µεταφορικό κόστος
– Θέµατα διαχείρισης αποβλήτων
ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Γεωγραφική θέση σε σχέση µε τα Βαλκάνια και τις χώρες της Μαύρης
Θάλασσας
• Ισχυρό αγροτικό προφίλ
• Σηµαντικές επενδύσεις στους τοµείς της ενέργειας και των
επικοινωνιών
• ∆ιαφοροποίησης της οικονοµίας στις αγροτικές περιοχές / ανάπτυξη
της παραγωγής οικολογικών προϊόντων
• Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας (περιλαµβανόµενης της
διασυνοριακής)
• Πλούσια περιοχή σε φυσικούς πόρους
• Πλούσιο φυσικό περιβάλλον (βουνά, λίµνες, ποτάµια)
• Πλούσια βιοποικιλότητα (πανίδα και χλωρίδα)
• Χιονοδροµικό κέντρο στην περιοχή

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•

Χαµηλό ποσοστό απασχόλησης του πληθυσµού
Υψηλή ανεργία των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού
∆ιαρθρωτικά προβλήµατα στον πρωτογενή / δευτερογενή τοµέα
Κυριαρχία του παραδοσιακού οικογενειακού επιχειρηµατικού µοντέλου
Ανεπαρκής προετοιµασία για την προσαρµογή στη νέα ΚΑΠ
Καθυστέρηση στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και στην
ενσωµάτωσή τους σε παραγωγικές δραστηριότητες
• Αυξηµένο κόστος εργασίας
• ∆ιαρθρωτικά οικονοµικά προβλήµατα
• Αποσπασµατικές προσπάθειες για τον τουρισµό
• Έλλειψη υψηλά εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού
• Χαµηλή διασυνοριακή ολοκλήρωσης των τοπικών οικονοµιών
• Συσσώρευση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην ∆ράµα
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
•
•

Σηµαντικές επενδύσεις στη διασυνοριακή περιοχή
Χρηµατοδοτικά µέσα και βοήθεια για την επιχειρηµατικότητα. Ευκαιρίες
χρηµατοδότησης µέσω της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013
• Αυξηµένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην περιοχή λόγω της
πρόσφατης ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ
• Μεταφορά τεχνογνωσίας, επιχειρηµατική δικτύωση και της
διασυνοριακή συνεργασία µέσω των προγραµµάτων της ΕΕ
• Ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας και βελτίωση των σχέσεων µεταξύ
επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων
• Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την καινοτοµία - σηµαντικές
επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας
• Αύξηση του εµπορίου µεταξύ της µε τη Βουλγαρία – βελτίωση της
ελληνικής ανταγωνιστικότητας
• Προστασία και προώθηση των πολιτιστικών πόρων
• Ανάπτυξη του τουρισµού. Η αύξηση της ελκυστικότητας της τουριστικής
βιοµηχανίας της περιοχής και την ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών
τουρισµού (µε θέµα την υγεία, τη θρησκεία, τον αθλητισµό, κ.ο.κ.)
ΑΠΕΙΛΕΣ
•
•
•
•
•

Η νέα ΚΑΠ επηρεάζει τρέχουσες γεωργικές δραστηριότητες
Έναρξη του νέου εργατικού δυναµικού από τις γειτονικές χώρες
Επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς για τις τοπικές παραδοσιακές
επιχειρήσεις λόγω της µεγάλης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων
Απώλεια των παραδοσιακών αγορών
Απώλεια των συµβατικών αγορών

∆ΟΜΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆οµές Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας
• Επιµελητήριο ∆ράµας http://www.dramanet.gr/
• Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆ράµας http://www.aned.gr/
• ΚΕΤΑ - Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(παλιότερα)

• ∆ΕΣΜ-ΟΣ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
• Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
•

Η Ελλάδα στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή χώρα µε
ισχυρή διεθνή παρουσία µε ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία,
µε έµφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην
τεχνολογία και την καινοτοµία, στο σεβασµό του περιβάλλοντος.
• Μεταξύ των γενικών στόχων του προγράµµατος βρίσκεται και η
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας
(Γενικός στόχος 2 της θεµατικής προτεραιότητας µε τίτλο «Επένδυση
στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας»), µε σκοπό:
– τη στοχευµένη προσέλκυση επενδυτών
– τη βελτίωση της εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού
συστήµατος
– την αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος της χώρας ως πύλης
πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
– την εδραίωση της χώρας ως διεθνές επιχειρηµατικό και
οικονοµικό κέντρο.
–
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα 2007-2013
• Ειδικότερα ο Γενικός Στόχος 3 στοχεύει στη βελτίωση του θεσµικού
περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δοµών, υποδοµών,
µηχανισµών και εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας,
την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού και τη προστασία του καταναλωτή,
µε ειδικούς στόχους:
– Αναβάθµιση και απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
του κανονιστικού πλαισίου, των θεσµών και των δοµών που
υποστηρίζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα – Χωροταξική
διευθέτηση της οικονοµικής δραστηριότητας
– Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής
υποστήριξης, για την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου
– Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήµατος
δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας µε στόχο την παροχή
έγκυρων και αποτελεσµατικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηµατία /
επενδυτή στην λογική του “one stop shop”
– Ενίσχυση
των
υποδοµών που
στηρίζουν
την
ποιοτική
επιχειρηµατικότητα και δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας και σκοπού,
ενισχύουν τη συνεργασία µε δηµόσιους η άλλους φορείς παραγωγής
γνώσης και διαµεσολαβούν για την µεταφορά και διάχυση της
καινοτοµίας.
Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική
επιχειρηµατικότητα
•

Οι δράσεις για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων περιλαµβάνουν τον
εκσυγχρονισµό των επιχειρηµατικών υποδοµών και υποστήριξη των
επενδύσεων που απαιτούνται για:

– Επιχειρηµατικά Σχέδια επέκτασης ή δηµιουργίας νέων
«Επιχειρηµατικών Πάρκων» (Βusiness Parks)
– Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π.
– ∆ηµιουργία εξειδικευµένων βιοµηχανικών, εµπορικών και
τουριστικών υποδοµών µε ενδεχόµενη συµµετοχή δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ)
– Υποδοµές Εφοδιαστικής Αλυσίδας
– Υποστήριξη Υποδοµών Ποιότητας
– Υποστήριξη Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων
– Υποστήριξη προ-εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (pre-incubation)
Στόχοι για ΠΑΜΘ
•

Με στόχο την µετεξέλιξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης σε διαµετακοµιστικό, ενεργειακό κέντρο και κέντρο
επιχειρηµατικής και επιστηµονικής τεχνογνωσίας στην ευρύτερη
περιοχή, έµφαση δίνεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2:
– διασύνδεση µε τα διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής
προϊόντων και υπηρεσιών,
– εγκατάσταση δεσµών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών
επιχειρήσεων,
– εµπόριο και συνοδευτικές υπηρεσίες,
– δικτυώσεις Βιοµηχανίας – Εµπορίου – Υπηρεσιών κλπ.

ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Κριτήρια αξιολόγησης
• ∆υνατότητα υποδοχής δραστηριοτήτων
• Απόσταση από το κέντρο της πόλης, την αγορά και την επιχειρηµατική
δραστηριότητα
• Εγγύτητα σε µείζονες οδικούς άξονες και µεταφορικούς κόµβους
• Ιδιοκτησιακό καθεστώς και η δυνατότητα αποδέσµευσής τους από το
Στρατό
• Κατάσταση εγκαταστάσεων και δυνατότητα χρησιµοποίησής τους
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΩΝ ΤΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Η ∆ράµα ως Περιφερειακός Πόλος
Σύµφωνα µε το Χωροταξικό της Περιφέρειας ΑΜΘ, για να µπορέσει η πόλη να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του χωροταξικού σχεδιασµού της περιφέρειας
θα πρέπει να ενισχύσει τις υποδοµές, να στηρίξει τις εµπορικές και
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, να ενισχύσει και να αναβαθµίσει τις
λειτουργίες του οικιστικού ιστού και να αναδείξει τα πλεονεκτήµατά της.
Συµπεράσµατα
• Και τα τρία πρώην στρατόπεδα παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και
µπορούν
να
χρησιµοποιηθούν
ως
κέντρα
στήριξης
της
επιχειρηµατικότητας
• ∆εδοµένου ότι τα δύο µεγαλύτερα στρατόπεδα «Ανδρικάκη» και
«Πυροµαχικά» βρίσκονται εκτός του αστικού πυρήνα της ∆ράµας,
κρίνεται ότι η αξιοποίησή τους θα πρέπει κατά κύριο λόγω να
φιλοξενήσει δραστηριότητες εκτόνωσης των πιέσεων του κέντρου σε

συνδυασµό µε τις δράσεις αστικής αναγέννησης του ΟΣΑΑ ∆ράµας,
που αποβλέπει
• Το παλιό στρατόπεδο «Ανδρικάκη» πλησίον της ∆ΕΥΑ∆ έχει µέχρι
τώρα κριθεί ως το καταλληλότερο για στέγαση του Κέντρου Στήριξης
της Επιχειρηµατικότητας της ∆ράµας
• Η τοποθέτηση του στρατοπέδου των «Πυροµαχικών» ευνοεί τη χρήση
του ως κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας για την εξυπηρέτηση των
τοπικών επιχειρήσεων σε ευρεία κλίµακα.
Κ.Γρηγορίου:
Συνεχίζουµε την ενηµέρωση. Ο κ. Μαγκλής έχει το λόγο.
Άγγελος Μαγκλής (Πρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.)

και

∆/νων

Σύµβουλος

ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Ιδέες Αξιοποίησης
Ανάπτυξη Κέντρου Logistics
Κέντρο Logistics: κοµβικό σηµείο µιας συγκεκριµένης περιοχής, όπου όλες οι
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις µεταφορές, τον εφοδιασµό,
αποθήκευση και διανοµή των προϊόντων (τοπικής και εθνικής διαµετακόµισης)
διεξάγονται, σε εµπορική βάση, από διάφορους φορείς
προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες που συµµετέχουν στις
ανωτέρω δραστηριότητες.
• είναι εξοπλισµένο µε όλες τις δηµόσιες εγκαταστάσεις και τον
απαραίτητο εξοπλισµό για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.
• εξυπηρετείται από ποικιλία µεθόδων µεταφορών
Βασικές Αρχές Αξιοποίησης
•

1. Ποιοτική αναβάθµιση της τοπικής επιχειρηµατικότητας στους κλάδους που
εµφανίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
2. ∆ιαφοροποίηση ή/και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης.
3. Μη υποβάθµιση της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος της πόλης.
4. ∆ιατήρηση και επαναχρησιµοποίηση αξιόλογων κτιρίων (όπου αυτό είναι
δυνατόν)
5. ∆ιατήρηση και αξιοποίηση πρασίνου.
6. ∆ιασφάλιση της ανταποδοτικότητας των έργων αξιοποίησης.
Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας – Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων
Σκοπιµότητα
• έλλειψη οργανωµένων υποδοµών στήριξης επιχειρηµατικότητας
• χαµηλή ανταγωνιστικότητα τοπικών επιχειρήσεων
• γεωγραφική διασπορά επιχειρήσεων
• περιορισµένη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και µεθόδων παραγωγής
• υψηλά ποσοστά ανεργίας
• αξιοποίηση ευκαιριών Προγράµµατος FATE
Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας – Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων

Χωροθέτηση
Στρατόπεδο «Ανδρικάκη»
• Εγγύτητα σε τοπική αγορά και επιχειρήσεις
• Μεγάλη έκταση ικανή να φιλοξενήσει πολλαπλές λειτουργίες
• Χωροθέτηση εντός του αστικού ιστού
• Κεντροβαρής θέση (ισαπέχει από κάθε οδική αρτηρία στην περιοχή)
• Ευµενές ιδιοκτησιακό καθεστώς (δυνατότητα γρήγορης
παραχώρησης)
• Καλό επίπεδο συντήρησης και ικανό κτιριακό απόθεµα
Ανάλυση Λειτουργιών
Εγκαταστάσεις:
• Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας
• Θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων (ξύλο, µάρµαρο, υποστήριξη επεξεργασίας
τροφίµων κλπ)
• ∆ιοίκηση (γραφεία Φορέα ∆ιαχείρισης και συµβούλων)
• Κοινά εκθετήρια-πωλητήρια συνεργαζόµενων επιχειρήσεων
• Κοινά Εργαστήρια (µάρµαρο, ξύλο, κεραµεικά κλπ)
• Μικρό συνεδριακό κέντρο
• Πολυχώρος εκδηλώσεων για τις επιχειρήσεις του Κέντρου
• Χώροι στάθµευσης και βοηθητικοί χώρους
• Χώροι εµπορικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής
Ανάλυση Λειτουργιών
Εξοπλισµός και Υπηρεσίες:
- πλήρως επιπλωµένα και κλιµατιζόµενα γραφεία,
- αριθµό θέσεων εργασίας µε Η/Υ,
- τοπικό δίκτυο µε υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο,
- τηλεφωνικό κέντρο, φαξ, σαρωτή, εκτυπωτή & φωτοτυπικό,
- αίθουσα συναντήσεων/ συσκέψεων,
- λογιστικές, νοµικές και άλλες συναφείς υπηρεσίες
- συµβουλευτικές υπηρεσίες (έρευνες αγοράς, εκπόνηση
επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχεδίων κλπ)
- τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, ασφάλεια και πυροπροστασία
- βασικά δίκτυα (ύδρευση κλπ)
Αναµενόµενα Οφέλη
• πολλαπλασιαστικά οφέλη λόγω συνεργιών (δηµιουργία οικονοµιών
κλίµακας)
• δικτύωση, µε άλλους επιχειρηµατίες, πελάτες και υπηρεσίες
υποστήριξης,
• πρόσβαση σε σύγχρονα κέντρα καινοτοµίας,
• ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, µέσω κατάρτισης και
συµβουλευτικής
• ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
• διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηµατοδότηση (τραπεζικός δανεισµός,
επιχορηγήσεις κλπ)
• προσέλκυση κεφαλαίων «σποράς»

Κέντρο Logistics
Σκοπιµότητα
• υψηλά µεταφορικά κόστη για τις επιχειρήσεις
• περιορισµένοι ή/και διάσπαρτοι αποθηκευτικοί χώροι
• απουσία 3rd Party Logistics
• ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
• ελλιπής σύνδεση του ισχυρού πρωτογενούς µε δευτερογενή και
τριτογενή τοµέα
• υψηλά ποσοστά ανεργίας
• αξιοποίηση ευκαιριών Προγράµµατος FATE
Χωροθέτηση
Στρατόπεδο «Πυροµαχικών»
• Μεγάλη επίπεδη έκταση
• Άµεση πρόσβαση σε εθνικές οδούς
• ∆υνατότητα συνδυασµένων µεταφορών (εγγύτητα σε σιδηροδροµική
σύνδεση)
• Χωροθέτηση εκτός του αστικού ιστού
• ∆υνατότητα ισοπέδωσης και αξιοποίησης της συνολικής έκτασης
(περιορισµένη βλάστηση, µικρό και κακής ποιότητας κτιριακό απόθεµα)
Ανάλυση Λειτουργιών
• Χώροι φορτοεκφόρτωσης
• Χώροι παραλαβής και ελέγχου προϊόντων
• Αποθήκες µε τον κατάλληλο εξοπλισµό (ψυκτικοί θάλαµοι ή ψυγεία
όπου απαιτείται, ράφια κ.λπ.) για την ασφαλή και σωστή αποθήκευση
• Γραφεία διοίκησης και λογιστήριο
• Βοηθητικοί χώροι
• Χώροι στάθµευσης οχηµάτων
• Εγκαταστάσεις υπηρεσιών φύλαξης
Αναµενόµενα Οφέλη
• αύξηση συνολικής δυναµικότητας επιχειρήσεων ως απόρροια της
δηµιουργίας σύγχρονων υποδοµών και αύξησης αποθηκευτικού
χώρου,
• βελτιστοποίηση οργάνωσης επιχειρησιακών πόρων και διαδικασίας
διακίνησης προϊόντων (δηµιουργία αποθέµατος προϊόντων και µείωση
εργατικού κόστους ανά µονάδα διακινούµενου προϊόντος),
• δυνατότητα αύξησης ποικιλίας των διακινούµενων προϊόντων,
• ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων (µείωση µεταφορικού
κόστους και κόστους πωληθέντων),
• διεύρυνση πελατολογίου, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο
εξωτερικό (γειτονικές χώρες) .
Επόµενες Ενέργειες
•
•
•
•
•

Αυτοψία στρατοπέδων
Επιλογή κλάδων – οµάδων επιχειρήσεων προς εγκατάσταση
Επιλογή κτιρίων προς αξιοποίηση και εκτίµηση αναγκών σε χώρους
και εγκαταστάσεις
Χωροθέτηση Λειτουργιών
Καθορισµός Φορέα ∆ιαχείρισης, ∆οµής και Οργάνωσης των Κέντρων

•
•

Εύρεση πηγών και σχηµάτων χρηµατοδότησης
Κατάρτιση
Επιχειρηµατικών
Σχεδίων
χρηµατοοικονοµικών µεγεθών

και

πρόβλεψη

Αυτός είναι ο σκοπός του κέντρου στήριξης Επιχειρηµατικότητας και των
κλάστερς γενικώς.
Κ. Γρηγορίου:
Κλείνουµε τον πρώτο γύρο ενηµέρωσης .
Περνάµε στον δεύτερο γύρο συζητήσεων.
∆ήµαρχος:
Θέλω να διευκρινίσω ότι για τους δυσνόητους επιχειρηµατικούς όρους που
ακούµε δεν πρέπει να κουµπωθεί κανείς.
Η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆Α
που προτείνεται στο µεγάλο στρατόπεδο είναι
πολύ σηµαντική ,γιατί το ποιο σηµαντικό στα βήµατα ενός νέου ανθρώπου
είναι η στήριξη. Μετά βγαίνει από την θερµοκοιτίδα µόνος του!
Εάν δηµιουργηθεί το Logistics οι µεταφορικές εταιρείες, τα καταστήµατα
σιδερικών, οι κάβες ποτών κ. α. θα µεταφερθούν εκεί. Θα δούµε την πόλη να
ανασάνει στο κέντρο και θα πάν όλες οι επιχειρήσεις εκεί σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις.
Σχεδιάζουµε σε µια µικροκλίµακα της ∆ράµας . Αν κάνουµε πράξη κάποιες
από αυτές τις σκέψεις θα είναι σηµαντικό και µεγάλο το όφελος για την τοπική
κοινωνία.
Κ. Γρηγορίου:
Ευχαριστούµε κ. ∆ήµαρχε.
Μπορούµε να συνεχίσουµε το διάλογο.
Ι.Ματσίνης:
Να ξεκινήσουµε διαδικαστικά από τους φορείς και µετά από τους δηµότες.
Πάρις Χατζηιωαννίδης:
Είµαι οικονοµολόγος και µελετητής και έχω διαγνώσει τα προβλήµατα της
πόλης. ∆ε δώσαµε τόσα χρόνια σηµασία στην αγροτική παραγωγή. Χάσαµε
πολλά τραίνα µη χάσουµε και το τραίνο της πράσινης ανάπτυξης. Ο στόχος
θα βοηθήσει στην εκµετάλλευση. Προτείνω «Χώρο βιολογικών και
παραδοσιακών προϊόντων».Από τον µικρό παραγωγό έως µια µεγάλη αγορά
βιολογικών προϊόντων. Το κίνητρο θα είναι να πείσουµε τα άνεργα παιδιά να
πάρουν το παραγόµενο προϊόν και να του δώσουν προστιθέµενη αξία. Αν
τους δώσουµε χώρο παρουσίασης θα δώσει έναυσµα να δηµιουργηθούν
οικονοµίες σκοπού. Πρέπει λοιπόν ένας χώρος του ∆ήµου µας , να δοθεί σε
αυτούς τους νέους. Αυτό θα συµβάλλει στην αύξηση της αγροτικής ανάπτυξης
του τόπου µας.
Ι. Παπουτσής:
Ευχαριστούµε τον ∆ήµαρχο που βάζει τέτοια θέµατα στην Επιτροπή
∆ιαβούλευσης.
Η πρόταση του Επιµελητηρίου έχει ένα πλαίσιο αναφοράς. Εµείς ως
Επιτροπή δε µπορούµε να µείνουµε µόνο σε αυτό. Τα στρατόπεδα κάποτε
έπαιξαν το ρόλο να προστατέψουν από τον εξωτερικό κίνδυνο ,οι λόγοι αυτοί
εξέλειψαν. Τη ∆ράµα την κάναµε Λακωνία του Βορρά. Αναζήτηση ιστορικής
µνήµης που βρίσκεται στη θερµοκοιτίδα πρέπει να δούµε την ουσία. Να
συνδέσουµε την γνώση µε την επιχειρηµατικότητα και αυτό θα βοηθήσει.
Ένα τραγούδι λέει: «βαµβάκια, στάρια και καπνά». Εκµεταλλευόµασταν το
µάρµαρο και τα ζώα. Άρα αυτό που είπε ο Πάρις το βλέπω σα βάση να

συνδέσουµε την καινοτοµία και την αντιστοίχηση και να βοηθήσουµε την
κοινωνική συνοχή, αλλά σε καµιά περίπτωση δε θα έβλεπα ξεχωριστά τον
αστικό ιστό, για το στρατόπεδο ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ. Για τα ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ δεν έχω
αντίρρηση. Το ΚΙΧΝΕ θα µπορούσε να είναι ∆ιοικητήριο Εκπαίδευσης και να
στεγάσει τις Κοινωνικές ∆οµές του ∆ήµου.
Επίσης τα ΚΑΥΣΙΜΑ θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν.
∆ήµαρχος:
Επαναλαµβάνω για να µη γίνει παρανόηση! Ξεκίνησε το πρόγραµµα το
Επιµελητήριο ,αλλά βρισκόµαστε εδώ για να ακούσουµε και άλλες προτάσεις.
Θα δώσουµε αγώνα το στρατόπεδο ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ να το πάρουµε από την
ΚΕ∆. Το φέραµε εδώ από τον ∆ήµο ως θέµα για να βγεί ότι καλύτερο για την
πόλη. ∆εν υπάρχει κανένα κόλληµα για τον σχεδιασµό ακόµη κιαν αυτός
πρέπει να αλλαχθεί τελείως.
Στ.Γεωργιάδης:
Προσθέτω σε όσα είπε ο ∆ήµαρχος ότι το FATE
αφορούσε
επιχειρηµατικότητα .
∆ηλ. οι συγκεκριµένοι χώροι αφορούν τη βελτίωση της ζωής του πολίτη.
Σαυτό συµβάλλει η επιχειρηµατικότητα. ∆εν διεκδικούµε ως Επιµελητήριο κάτι
πλέον από αυτά που µας ανήκει.
Ι.Ματσίνης:
Εκ µέρους του Τεχνικού Επιµελητηρίου λέω ότι :το τι θα γίνουν τα
στρατόπεδα δεν είναι τωρινό ,απασχολεί το Τεχνικό Επιµελητήριο δεκαετίες.
Θα πρέπει να έχουµε χρόνο για να εκφέρουµε άποψη και θέλουµε να
συµµετέχουµε στην αρχική διαδικασία της σκέψης.
Επαναλαµβάνω ότι πολύ ελκυστική η σκέψη για το τι θα γίνουν τα
στρατόπεδα ,όχι µόνο στη ∆ράµα αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Απασχολεί δεκαετίες όλους τους αρχιτέκτονες και πολεοδόµους ,και µάλιστα
από την σύνταξη του πρώτου ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ στο
οποίο συµµετείχα κιεγώ! Που ξεκίνησε το 1983 και αφορούσε τον αστικό ιστό
της πόλης.
Επί του συγκεκριµένου θέλω να πω τώρα το εξής:
Οι δύο θέσεις ,η µία εντάσσεται µέσα στον αστικό ιστό. Η δεύτερη δεν είναι
µέσα στον αστικό ιστό Και οι δύο όµως εάν πραγµατικά πάρουν αυτή τη
χρήση ,δε λέω ακόµη αν συµφωνώ ή διαφωνώ, θα επιφέρουν ένα σηµαντικό
κοµµάτι αλλαγών, χρήσεων κ. λ. π. ,χρήσεων κυρίως αλλά και άλλων
υποδοµών που απαιτούνται για την λειτουργία τους.
Σας ενηµερώνω ότι στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ της ∆ράµας ,του
1984, είχε προβλεφθεί ένας χώρος για εµπορευµατικό σιδηροδροµικό σταθµό
εκτός της πόλης, βόρεια της Ν. Σεβάστειας, δηλ. πριν µπει το τραίνο στην
πόλη από τη Θεσσαλονίκη ,έξω από την πόλη προβλεπόταν µια αρκετά
µεγάλη περιοχή που ήταν κοντά και σε άξονες οδικούς αλλά συνδεόταν άµεσα
και µε τον σιδηρόδροµο. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό . Τώρα σε αυτήν την
περιοχή που το προτείνουµε δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόµενο. Γενικά κατά
κανόνα οι σκέψεις αυτές υλοποιούνται µέσα από τα ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ.
Γενικό πολεοδοµικό έχουµε στη ∆ράµα ,αλλά ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ απαιτεί το
καινούργιο του νέου ∆ήµου.
Νοµίζω ότι οι πολεοδόµοι θα πρέπει νάχουν κυρίαρχο λόγο για για το που θα
τοποθετηθούν αυτές οι νέες χρήσεις. Και κυρίως οι χρήσεις είναι πολύ
σηµαντικό πως θα αλλάξουν, δηλ. εάν το στρατόπεδο δεν έχει κάποια χρήση
που συµµετέχει στον ιστό της πόλης σαν επιφάνεια , δεν έχει δυνατότητα

αλλαγής της χρήσης , επιβαρύνοντας την περιοχή ,όχι µε δόµηση αλλά µε
χρήση, θα πρέπει να ελεγχθεί πολύ σοβαρά το θέµα , κυρίως σε όσα
αφορούν τον ιστό της πόλης. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν τέτοια
προβλήµατα. Εδώ ακόµη είµαστε σε φάση σκέψεων και ιδεών δυστυχώς!
Πιστεύουµε ότι σε αυτά τα θέµατα ως Τεχνικό Επιµελητήριο τα έχουµε εντάξει
µέσα στην ατζέντα.
Θα δηµιουργηθούν οµάδες εργασίας , οι οποίες θα ασχοληθούν µε το
συγκεκριµένο θέµα γιατί µας δίνεται η δυνατότητα αυτή τη στιγµή να τα
υλοποιήσουµε. Θέλουµε χρόνο για να τα εξετάσουµε στις επιτροπές και να
σας κάνουµε προτάσεις ως φορέας. Αυτά!
Κ.Γρηγορίου:
Σαφώς θα έχετε το περιθώριο να καταθέσετε τις προτάσεις σας.
Θα δώσω το λόγο στους κ. Παπαιωάννου και Κισσούδη και θα κλείσουµε τον
1ο κύκλο µε απαντήσεις.
Ηρακλής Παπαιωάννου:
Καλησπέρα! εκπροσωπώ την Οικολογική Κίνηση ∆ράµας. ∆ε θα επεκταθώ
!Επιγραµµατικά έχω να πώ τα εξής; Η θέση µας είναι σαφής. Το Επιµελητήριο
αγωνίζεται για τα Επιχειρηµατικά συµφέροντα. Ο ∆ήµος αγωνίζεται για τα
ΚΟΙΝΑ συµφέροντα. Θάθελα να πω ότι στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος
οφείλει να µη χρησιµοποιήσει , να µην επενδύσει στους χώρους των
στρατοπέδων για λόγους οφέλους της αγοράς.
Οι χώροι αυτοί είναι δηµόσια περιουσία , µπορούν να χρησιµοποιηθούν
αργότερα για αθλητικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς. Μπορεί να έχει µέσα
παιδικούς σταθµούς, αθλοπαιδιές , πολιτιστικά κέντρα, κέντρα φροντίδας
ηλικιωµένων ή άλλες τέτοιες κοινωνικές δοµές. Μπορεί να έχει υψηλή
φύτευση πρασίνου , µονοπάτια, υγρά στοιχεία.
Αναφέρατε προηγουµένως το Άµστερνταµ ως παράδειγµα . Ξέρετε ότι το
Άµστερνταµ έχει 65 τ. µ. κάθε οικογένεια, η Αθήνα έχει 2-2,5 τ.µ. Κάτι
αντίστοιχο έχουµε και στη ∆ράµα. Προασπίζοντας το κοινό συµφέρον , ο
∆ήµος οφείλει να κρατήσει για τώρα ή αργότερα και να αξιοποιήσει ανάλογα
αυτήν την χρήση γης που διαθέτει ή πρόκειται να αποκτήσει. Η πόλη είναι
πολύ µεγαλύτερη. Έχουµε και τις Κοινότητες τώρα.
Θα καταλήξω! Είµαστε κάθετα αντίθετοι µε οποιαδήποτε εκχώρηση των
δικαιωµάτων σε αυτήν την τράπεζα γης στην αγορά. Γιατί σε τελική ανάλυση ,
η αγορά έκανε ζηµιά στην πόλη από πολλές απόψεις. Εννοώ οικολογικές,
περιβαλλοντικές, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης λειτουργίας της. Σαυτήν την
δεδοµένη στιγµή να µη δοθεί βορρά στην αγορά.
Κ.Γρηγορίου: Σεβαστή η άποψη της Οικολογικής Κίνησης.
∆. Κισσούδης: :
Εκπροσωπώ την Εταιρεία Περιβάλλοντος ∆ράµας – Καβάλας και θέλω να πω
ότι άκουσα µε προσοχή τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις του Επιµελητηρίου και
των άλλων οµιλητών και αναλογίζοµαι τις µεγάλες δυσκολίες που έχουµε να
αντιµετωπίσουµε προκειµένου να προχωρήσουµε στην αξιοποίηση των
δηµόσιων αυτών χώρων των στρατοπέδων.
Βέβαια ξεκαθαρίστηκε το θέµα, ότι µονοµερής αντιµετώπιση αξιοποίησης των
στρατοπέδων µόνο µε οικονοµικές παραµέτρους δεν µπορούν να γίνουν
όπως εσείς τις παρουσιάσατε γιατί θα δηµιουργηθούν στρεβλώσεις.

΄Αρα η πρόταση του φορέα που εκπροσωπώ είναι να µην υπάρξει
µονοµερής αντιµετώπιση αξιοποίησης των στρατοπέδων ,είτε είναι
περιβαλλοντική , οικονοµική, οικιστική κ. λ. π. Προτείνω το µεγαλύτερο µέρος
των εκτάσεων των στρατοπέδων ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ κ. λ. π. να διατεθεί για χώρους
για περιβαλλοντικές δράσεις, για χώρους πρασίνου και δεδοµένου ότι σήµερα
στη ∆ράµα δεν αντιµετωπίζουµε πίεση αύξησης του πληθυσµού, ωστόσο
όµως στο µέλλον θα υπάρξει πίεση και θα πρέπει να υπάρχουν χώροι
πρασίνου ανοικτοί στις τοπικές κοινωνίες , τους πολίτες κ. λ. π.
Η δυσκολία που διαβλέπω είναι η παραχώρηση των στρατοπέδων, δηλ. η
επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Είναι ένα τεράστιο πρόβληµα και
δεδοµένου ότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας που κυρίως υπάγονται αυτά,
έχει εξαγγείλει πολλές φορές την παραχώρηση εκτάσεων σε ∆ήµους, καµιά
δεν έχει παραχωρηθεί έως σήµερα.
Άρα κε ∆ήµαρχε , διαβλέπω µεγάλες δυσκολίες όσο αφορά αυτό το θέµα και
επειδή πρέπει όµως να προχωρήσουµε στην αξιοποίηση των στρατοπέδων η
πρότασή µας θα ήταν να γίνει µια παραχώρηση χρήσης καταρχήν και να
προχωρήσουν οι διαδικασίες και οι µελέτες , έως ότου γίνει η οριστική
παραχώρηση στο ∆. ∆ράµας.
΄Αρα κε ∆ήµαρχε διαβλέπω µεγάλες δυσκολίες όσο αφορά αυτό το θέµα και
επειδή πρέπει όµως να προχωρήσουµε στην αξιοποίηση των στρατοπέδων η
πρότασή µας θα ήταν να γίνει µια παραχώρηση χρήσης καταρχήν και να
προχωρήσουν οι διαδικασίες και οι µελέτες ,έως ότου να γίνει η οριστική
παραχώρηση στο ∆. ∆ράµας.
Επίσης στο στρατόπεδο ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ προτείνουµε να µεταφερθούν όλα τα
ειδικά σχολεία που υπάρχουν στη ∆ράµα.
Επίσης µέσα της πολυθεµατικής πιστοποίησης των χώρων αυτών, µπορεί να
γίνει ένα κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απαραίτητο διότι δεν έχει ο Ν.
∆ράµας και διαθέτουµε τεράστιο φυσικό πλούτο και εποµένως είναι
απαραίτητο.
Το κτίριο του ΚΙΧΝΕ απότι γνωρίζω είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Προτείνουµε να µείνει ως χώρος «ιστορικής αξίας» περισσότερο και αν είναι
δυνατόν να διατεθεί για τη στέγαση του Πολεµικού Μουσείου της ∆ράµας που
όπως ξέρουµε εµείς οι ∆ραµινοί υπάρχει έγκριση δηµιουργίας του αλλά δεν
υπάρχει ο κατάλληλος χώρος.
Και συνέβει το εξής τραγελαφικό! Ζητήθηκε παραχώρηση χώρου από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και αυτό απάντησε να το πουλήσει. ∆ηλ. το
∆ηµόσιο πουλάει στο ∆ηµόσιο! µια περίεργη κατάσταση που δε µας τιµά
καθόλου.
Μαυτές λοιπόν τις λίγες σκέψεις καταλήγουµε και προτείνουµε ότι οι
µεγαλύτεροι χώροι πρέπει να διατεθούν για πράσινο, για την τοπική κοινωνία
και τους πολίτες και λιγότερο για όλες τις άλλες χρήσεις.
Κ.Γρηγορίου: Ευχαριστούµε κ. Κισσούδη.
∆ήµαρχος:
Πρέπει να κάνω κάποιες διευκρινίσεις για τις τοποθετήσεις που γίνονται.
Οτιδήποτε δηµιουργηθεί στο στρατόπεδο ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ θα έχει να κάνει µε ότι
προτείνει ο ∆ήµος. Η όποια επιχειρηµατική παρουσία θα είναι σε SOFT
ενέργειες και όχι σε κτιριακή βάση.
Απευθύνοµαι στον κ. Ματσίνη.

Μπορεί να ξεκίνησε το 2004, αλλά στη φάση που είµαστε εµείς ,δηλ. ότι
συζητάµε χωρίς το Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο ,το οποίο αρχίσαµε να
συζητάµε µε τον κ. Περιφερειάρχη , πρέπει να γίνει η οριοθέτηση των τριών
βασικών χειµάρρων : Καλλιφύτου , Μοναστηρακίου και Αγ. Βαρβάρας. Η
οριοθέτηση της Αγ. Βαρβάρας πρέπει να γίνει από το ∆ήµο και των άλλων
δύο από την Περιφέρεια.
Στις αρχές του άλλου χρόνου θα αναθέσουµε το ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ ώστε να γίνει η πόλη ανοικτή. Έχουµε αυτή τη φιλοσοφία και φυσικά
αυτό κι αν είναι θέµα της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης , για το πώς θα
σχεδιάσουµε.
Άγγελος Μαγκλής:
Τρεις διευκρινήσεις:
1.Πέρα από το νόµο που προβλέπει παραχώρηση ,υπάρχει και ο νόµος του
2010 που επιτρέπει στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας να
παραχωρήσει άνευ ανταλλάγµατος.
2.Θα δούµε το κτιριακό απόθεµα του ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ και αν πρέπει να µείνουν ή
να κτιστούν κτίρια που θα αντικαταστήσουν τα παλιά. ∆εν αφαιρούµε ούτε ένα
δέντρο.
3.Οι περισσότερες θέσεις οικονοµίας γίνονται στην Τρίτη µονάδα, δηλ.
εθελοντικές οργανώσεις, πράσινο κ. α. που και αυτά συµβάλλουν στην
οικονοµία.
Ηλιόπουλος:
Πρέπει να θέσουµε κατευθυντήριες γραµµές.
Πρώτη κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να είναι η διερεύνηση των αναγκών για
την µετεγκατάσταση υπηρεσιών του ∆ήµου.
Θα µπορούσε να γίνει ένας χώρος άθλησης ή τεχνολογικών σχολείων.
∆εύτερη κατευθυντήρια γραµµή , θα πρέπει να αποφύγουµε τη χωροθέτηση
µονοθεµατικών δραστηριοτήτων π. χ. LOGISTICS.
Τρίτη κατευθυντήρια γραµµή η συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού στη λήψη
αποφάσεων να είναι µεγαλύτερη µε εθελοντικό διαγωνισµό για προτάσεις για
το χώρο.
Τέταρτη κατευθυντήρια γραµµή να χρησιµοποιήσουµε και άλλα προγράµµατα.
Πέµπτη κατευθυντήρια γραµµή να καταγραφούν οι καλύτερες προτάσεις µε
διεξόδους .
Έκτη κατευθυντήρια γραµµή :στη δράµα έχουµε κυκλοφοριακό πρόβληµα. Να
δηµιουργηθεί ένας νέος πόλος ώστε να αποσυµφορεθεί το κέντρο.
Για το θέµα LOGISTICS στα ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ είµαστε αντίθετοι. Γιαυτό θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η Βιοµηχανική περιοχή ή η SOFTEX.
∆ήµαρχος:
Όσες προτάσεις γίνονται από σας να γίνονται µε βάση την υφιστάµενη
κατάσταση. Η Βιοµηχανική περιοχή είναι ιδιωτικός χώρος.
Ηλιόπουλος:
Ας το κάνει κάποιος ιδιώτης.
∆ήµαρχος:
Θα προκύψουν και άλλα στρατόπεδα στο κέντρο της πόλης και θα πρέπει να
λαµβάνουµε και αυτά υπόψη µας.

Πρ.Γουναρίδης:
Θάπρεπε να µας ενηµερώνετε νωρίτερα για να µιλάµε µε συναδέλφους µας.
Κατά την άποψή µας τα στρατόπεδα έχουν µεγάλο ενδιαφέρον από άποψη
σχεδιασµού και ανάπτυξης.
Σαν αρχιτέκτονες είχαµε προτείνει στον κ. Νοµάρχη για το ΚΙΧΝΕ να
µεταφερθούν τα γραφεία της αναπτυξιακής Εταιρείας.
Σήµερα υπάρχει ένα ΤΕΙ Βιοτεχνολογίας στα χαρτιά Θα µπορούσε σε αυτό το
χώρο να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Για τα ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ,όπως ‘έθεσε το
Τεχνικό Επιµελητήριο είναι σε απόσταση από τη σιδηροδροµική γραµµή και
πρέπει να ληφθεί υπόψη ο υποτιθέµενος σχεδιασµός της σύνδεσης ∆ράµας –
Αµφίπολης µε δρόµο ταχείας κυκλοφορίας. Θάπρεπε να ενώσουµε τη ∆ράµα
µε την Εξοχή. Με όλες αυτές τις κινήσεις θάπρεπε να βοηθήσουµε την
εµπορική σύνδεση της ∆ράµας. Μας παρουσιάζετε ένα πρόγραµµα που
ξεκίνησε!
Κ.Γρηγορίου:
Θα σας δοθεί χρόνος. Μπορεί να µην αξιοποιήσουµε το ΚΙΧΝΕ.
Πρ. Γουναρίδης:
Τα LOGISTICS χρειάζονται να βγουν τα µαγαζιά που βρίσκονται στην πόλη,
υπάρχουν χώροι να παν αλλού.
Αικ. Τσεντεµείδου:
Έχουµε καταθέσει το υπόµνηµά µας .Πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια
πράγµατα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα. Στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς το τοπίο είναι χλωµό. Επιχειρηµατικός σκοπός µε ευρεία έννοια.
Προτείνουµε να πάνε υπηρεσίες σε αυτούς τους χώρους. Όπως π. χ. η
Αστυνοµία και η ∆ηµοτική Αστυνοµία. Σηµαντικό να µη γίνει και αισθητική
αλλοίωση.
Γ. Κινατίδης :
Ότι γίνει µε σεβασµό στο περιβάλλον µας βρίσκει θετικούς. Προτείνω «
Κέντρο προώθησης τοπικών προϊόντων». Για τα ΚΑΥΣΙΜΑ: στο χώρο για
ΣΜΑ κτίστηκε µότοκρος. Να αξιοποιηθούν για πανελλήνιο πρωτάθληµα για
ποδήλατο βουνού και µηχανοκίνητο εξοπλισµό.
Κ.Γρηγορίου:
Να κλείσουµε και αυτόν τον κύκλο.
Αγγ. Μαγκλής:
Συµφωνώ µε τις µικτές χρήσεις ,όπως χρήση 24/7. δηλ. 24 ώρες, 7 µέρες της
εβδοµάδας ειδικά εντός του αστικού ιστού, ώστε να µην ερηµεύσουν αυτοί οι
χώροι.
Παύλος Κράβαρης;
Υπόθηκε ότι κακώς βγάλαµε το ΚΙΧΝΕ και τα ΚΑΥΣΙΜΑ. Εµείς µελετήσαµε
την επιχειρηµατικότητα γιαυτό εξαιρέσαµε αυτά τα στρατόπεδα.
Άγγ. Κυριακίδης:
Κάνουµε προτάσεις στο ∆. ∆ράµας. Γιατί απαντούν οι σύµβουλοι του
Επιµελητηρίου;
∆ήµαρχος:
Μπορούσαµε να µη το θέσουµε στη ∆ιαβούλευση ως δήµος αφού είναι
πρόγραµµα του Επιµελητηρίου. Θα συζητήσουµε για τα υπόλοιπα µεταξύ
µας. Θα το περάσουµε από το ∆ήµο γιατί είναι θέµα του ∆ήµου.

Ι.Ματσίνης:
Πρόκειται για µελέτη που ανατέθηκε από το ΕΒΕ σε µια Εταιρεία.
Εµείς ως Τεχνικό Επιµελητήριο µπορεί να κάνουµε διαφορετικές προτάσεις
για τα δύο στρατόπεδα.
∆ήµαρχος:
Το τι θα γίνει για κάθε στρατόπεδο και τι θα προταθεί από την Εταιρεία ο
∆ΗΜΟΣ θα το αποφασίσει.
Ι.Ματσίνης:
Ο τελικός σκοπός χρήσης του συγκεκριµένου χώρου είναι αυτή η πρόταση;
∆ήµαρχος:
Να περιλαµβάνει ¨και¨ αυτά. Μπορεί ο ∆ήµος να εκτελέσει πρόταση της
Οικολογικής Κίνησης ή άλλου φορέα.
Αγγ. Μαγκλής:
Το πρόγραµµα FATE καλώς ή κακώς µιλά για την στήριξη της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ∆ε µπορώ σαν Εταιρεία να υποστηρίξω άλλες
προτάσεις. Εµείς δίνουµε ένα έναυσµα και µπορεί ο ∆ήµος να το πάει όπου
θέλει.
Στ. Γεωργιάδης:
Εµείς εκπροσωπούµε το Επιµελητήριο και πρέπει να υπάρχει µέσα η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ως ένα µικρό κοµµάτι µέσα στα πλαίσια που
µπορούν να γίνουν σε αυτούς τους χώρους.
Κ. Γρηγορίου:
Θα σας δοθεί ο χρόνος να τοποθετηθείτε και για δεύτερη φορά. Όσοι δεν
έχουν µιλήσει να πάρουν τον λόγο.
Αντ. Σκουλίδης:
Καλησπέρα! Περιγραφικά θα πω πρέπει να δούµε που θα πάµε την πόλη και
να την σπρώξουµε γιατί όλα τα χρόνια πήγαινε πίσω. Είναι γεγονός ότι ο
στρατός βοήθησε οικονοµικά τη ∆ράµα και σήµερα η πόλη δε πάει καλά
οικονοµικά και το βιώνετε όλοι.
Προτείνουµε:
το LOGISTICS έχει πρόβληµα γιατί ο άξονας ∆ράµας – Καβάλας δε µπορεί
να προσελκύσει άλλες επιχειρήσεις.
Στο ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ επειδή είναι µεγάλη η έκταση και κοντά σε χώρο πρασίνου
όπως ο Κορύλοβος και η Σίψα θα µπορούσαν να γίνουν πολλά πράγµατα.
Θα µπορούσαµε να κάνουµε µόνοι µας ένα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ,γιατί από το κράτος δε
θα πάρουµε τίποτε! Είµαι κάθετα αντίθετος στο να αναπτυχθούν µεγάλα κτίρια
σε αυτές τις οικιστικές περιοχές.
Ι. Αλατζάς:
Μεταφέραµε το Υπόµνηµα στο Υπουργείο. Κάναµε προτάσεις στην
Περιφέρεια για να αξιοποιήσουµε τον Τουρισµό. ∆εν είµαι αντίθετος µε το
Επιµελητήριο ,αλλά έχουµε δικές µας προτάσεις, αυτές που καταθέσαµε στο
υπόµνηµα.
Κ. Γρηγορίου:
Έκλεισε ο κύκλος των φορέων. Να προχωρήσουµε στους πολίτες.
Στ. Μελλισινός :
Καλησπέρα! ∆ε θα µιλήσω ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος αλλά ως απλός
∆ραµινός και στρατιωτικός.
Στα αγγλικά είναι FATE στα ελληνικά ΦΑΤΕ! Το ΓΕΣ παραχωρεί στρατόπεδα
αλλά µε ορισµένες δεσµεύσεις:60% πρασιά και να µην αλλάξει τίποτε στους
χώρους εκτός αν χρειάζεται γκρέµισµα.

Εκτιµώ ότι η Εταιρεία δεν είναι ∆ΡΑΜΙΝΗ, δε σκέφτεται ∆ΡΑΜΙΝΑ! Κανένας
φορέας δε συµφώνησε µε τις προτάσεις της Εταιρείας µε τις πλούσιες λέξεις!
Ποιο θάναι
το αποτέλεσµα? Θα πάρετε το ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗ να κάνετε
θερµοκοιτίδα?
∆ήµαρχος:
Προφανέστερα δεν έγινε κατανοητό! Το Επιµελητήριο δε θα πάρει τίποτα! Τα
στρατόπεδα παραχωρούνται µόνο στους ∆ήµους! Αν γίνει θερµοκοιτίδα ή κάτι
διαφορετικό θα γίνει από το ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ. Αν τόχει ξένη Εταιρεία ,είχε βγει
διαγωνισµός και δεν είχε έρθει ούτε µία πρόταση από ∆ραµινή Εταιρεία
Συµβούλων. Το FATE σηµαίνει από το ¨στρατό¨ στην ¨επιχειρηµατικότητα¨.
Γιαυτό χρηµατοδοτούνε! Αν υλοποιηθεί η πρόταση και πότε είναι θέµα του
∆ήµου. Η πρόταση έχει σκοπό να διαµορφώσουµε µια άποψη. Η Εταιρεία
πρέπει να καταθέσει δύο επιχειρηµατικές προτάσεις. ∆εν έχουν κάποιο
περιορισµό. Το Επιµελητήριο δε θα πάρει τίποτε! ∆εν είµαστε στη Γερµανία,
στην Ελλάδα είµαστε! Στη Γερµανία µπορεί να γίνει οτιδήποτε! Τη
τριτοβάθµια Εκπαίδευση κάποτε στην πόλη µας πρέπει να τη δούµε πιο
σοβαρά . Να είναι όλα τα ΤΕΙ διασκορπισµένα? Τα ΤΕΙ έχουν χώρο για όλα τα
τµήµατα να κτιστούν χώροι και µείς ταχουµε σκορπισµένα. Η παραχώρηση
του Καπνολογικού έγινε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία. Μη ξεχνούµε, ότι ,έχει να
κάνει µε δηµόσια περιουσία εντός των ορίων της ∆ράµας άπτετε του ∆ήµου.
∆εν αποφασίζω µόνος µου , ακούω εσάς! Για να είναι το αποτέλεσµα αυτό
που περιµένει ο καθένας!
Εδώ πρέπει να βγάλουµε ένα συµπέρασµα που θα είναι αποδεκτό από την
κοινωνία της ∆ράµας αφού εκπροσωπούµε πολλούς φορείς της ∆ράµας.
Στ. Γεωργιάδης:
∆εν έρχεται καµιά ∆ραµινή Εταιρεία όταν ζητάµε µελέτες. Ο ιδιωτικός τοµέας
έχει µέλλον για τους νέους!
Τσιπλάκης:
Χαίροµαι που η πρόταση «τεχνολογικά πάρκα» που µε µετέφερε ο ξάδελφός
µου από την Γαλλία έγινε και για την πόλη µας. Προτείνω: Ο Μιχάλης
Λεοντιάδης έκανε έκθεση που έκανε πάταγο ,να του δοθεί ο χώρος.
Ηρ. Παπαιωάννου:
Κύριε ∆ήµαρχε εµείς κληθήκαµε να γνωµοδοτήσουµε στην πρόταση αυτή και
νοµίζω ότι µε το Επιµελητήριο είµαστε ισότιµοι οµιλητές µαζί σας.
Εσείς όµως φέρετε την ευθύνη της προστασίας των κοινών αγαθών µέσα στη
πόλη και ότι αφορά το περιβάλλον. Η ανεξέλεγκτη χρήση της αγοράς εν γένει
τα τελευταία χρόνια στη ∆ράµα δεν έχει δείξει καλά αποτελέσµατα. Είναι σαν
το νερό που το αφήνεις κάπου και καταλαµβάνει τα πάντα. Η
εµπορευµατοποίηση των πάρκων Αγ. Βαρβάρα, Ατλαντίδα, Ύδραµα είδατε
πως επεκτείνεται. Αυθαίρετες κατασκευές µέσα στον ΚΗΠΟ πάλι προς
ικανοποίηση κερδοσκοπίας. Ηχορύπανση. Προσβολή του περιβάλλοντος.
Τίποτε δεν έγινε! Αισθητική ρύπανση! ∆είτε τις ταµπέλες που κοσµούν τα
κτίριά µας. Πάλι για να πουλήσουµε τη πραµάτεια µας ,πάλι ο ∆ήµος
υπεύθυνος, τίποτε δεν κάνει!
Κατάληψη και προσβολή των µνηµείων. Μόλις πρόσφατα καταφέρατε να
βγάλετε τα τραπεζοκαθίσµατα από το Μνηµείο Σφαγιασθέντων .Παρόλα αυτά
είναι ντροπή το τι γίνεται στην περιοχή.
Η κατάληψη των πεζοδροµίων !τι αγώνες κάναµε! κ πάλι δεν έκανε τίποτε ο
∆ήµος! Κατάληψη πλατειών !κλασσικό παράδειγµα. Με την προηγούµενη
αρχή ,αυθαίρετο στην πλατεία επάνω, αλλαγή του σχεδίου πόλης για τη

νοµιµοποίησή του. Το «Σύστηµα της αντιπαροχής» . Η µεγαλύτερη
καταστροφή γιατί κανείς δεν επαινεύει. Ανεξέλεγκτα αυθαίρετα ,επεκτάσεις.
Υπάρχουν πολυκατοικίες µε πρόσθετους ορόφους επάνω, παράνοµα
κατασκευασµένους , πάλι για την ικανοποίηση της αγοράς. Λοιπόν πώς να
έχουµε εµπιστοσύνη ,ότι όταν δώσουµε ένα ΚΟΙΝΟ ΑΓΑΘΟ ,ένα στρατόπεδο
που θάναι στη δική σας αρµοδιότητα να το διαχειριστείτε ,ότι δε θα το
παραχωρήσετε στην αγορά. Και δεν είναι δαιµονοποίηση κε Πρόεδρε ,είναι η
πραγµατικότητα που ζούµε και βλέπουµε να µη γίνετε τίποτε!
∆ήµαρχος:
Αν νοµίζετε ότι ανέλαβε ο Παπαδόπουλος (ο δικτάτορας) κόχι ο Χαρακίδης!
∆ε µπορούµε να ξηλώσουµε αυθαίρετα ότι θέλουµε.
Για το «πυροβολείο» της πλατείας ενηµερώθηκε ο ιδιώτης ότι έληξε το
συµβόλαιο και δε θα ξαναγίνει καφέ, θα δοθεί στους πολίτες για χρήση.
Αποφασίσαµε ερχόµενοι στο δήµο ως ΑΡΧΗ να διορθώσουµε τα κακώς
κείµενα π. χ. κανένα κατάστηµα δε θα καταλάβει παράνοµα κοινόχρηστο
χώρο!
Αγγ. Κυριακίδης:
Θυµήθηκα ένα ανέκδοτο «Θα τους κρεµάσουµε αφού τους βγάλουµε απτό
δίχτυ»
Αγγ. Μαγκλής:
Παρόλο που ‘εχουµε εντολή να µελετήσουµε την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ,
θα λάβουµε υπόψη τις απόψεις σας.
Γάκης:
Τέτοια προγράµµατα έχουν σκοπό οι ∆ραµινοί να ακούσουν τι συµβαίνει στον
έξω κόσµο. Η εσωστρέφεια είναι σηµαντικό πρόβληµα της σηµερινής
οικονοµίας.
Κ. Γρηγορίου:
Κλείνοντας λέω ότι πάµε να κάνουµε µια κοινή δοµή. Πρέπει να πορευτούµε
σε ένα κοινό σηµείο αναφοράς.
Ευχαριστώ για το υψηλό επίπεδο συζήτησης!

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση ,τα µέλη της επιτροπής
Αποφασίζουν Οµόφωνα
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος για
την αξιοποίηση των στρατοπέδων της ∆ράµας θα λάβει υπόψη τη πρόταση
του Επιµελητηρίου ∆ράµας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 2/2011.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ∆.∆ΡΑΜΑΣ
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