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Α. ΓΕΝΙΚΑ  Ο ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Α/1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Ο Δήμος στα πλαίσια ενός συνεκτικού αναπτυξιακού προγράμματος, έχει προσανατολίσει τις
δράσεις του και τις εξειδικεύσεις των τεχνικών του προγραμμάτων σε αυτοτελείς ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις, ώστε με πληρότητα να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των διαφόρων Συν/σμών.
Ειδικά για το Συν/σμό Δεν/μου και ακριβώς επειδή στην περιοχή αυτή ενυπάρχει η κοινωνική
ιδιαιτερότητα, έχει τεθεί η μακροχρόνια επιδίωξη της αντιμετώπισης των χαρακτηριστικών κοινωνικού
αποκλεισμού της περιοχής αυτής.
Με βάση το ήδη καταρτισμένο Πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου για την ανάπλαση της περιοχής
Δεν/μου, οι δράσεις στα πλαίσια της εξαετίας ( 1994  2000 ) είναι δυνατόν να συνοψισθούν :
· Σε δράσεις που να στοχεύουν στην ολοκλήρωση των ανεπαρκών τεχνικών υποδομών στο
σύνολο της περιοχής( κυρίως σε ό, τι αφορά τα δίκτυα αποχέτευσης ).
· Σε δράσεις που να στοχεύουν στη δημιουργία εγκαταστάσεων κοινωνικών υποδομών στο
σύνολο της περιοχής ( με αιχμή το Πολύκεντρο Δεν/μου ).
· Σε δράσεις κοινωνικού περιεχομένου που να περιλαμβάνουν τόσο τη δημιουργία δομών και
μηχανισμών στήριξης, όσο και ενέργειες για κατάρτιση, εκπαίδευση, πρόνοια κ.λ.π.
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Ειδικότερα σ’ ό,τι αφορά την κοινωνική στήριξη, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη
σύνδεση με αντίστοιχες υπερτοπικές, εθνικές δομές και δράσεις.
Τα παραπάνω έχουν δομηθεί σε ένα ειδικό υποπρόγραμμα για την ανάπτυξη της περιοχής, με
στόχο το συντονισμό όλων των φορέων που σχετίζονται ή επιδρούν για την προώθηση έργων και
προγραμμάτων.

Το

υποπρόγραμμα

ΙΙΙ,

ως

συστατικό

στοιχείο

του

τοπικού

αναπτυξιακού

προγράμματος του Δήμου, επιμερίζεται σε ειδικότερα μέτρα, ως εξής :

Υποπρόγραμμα III. Ανάπλαση περιοχής Δενδροποτάμου
Μέτρο 1 :

Τεχνικές υποδομές
Μελέτες και έργα αποχέτευσης
Εφαρμογή εσωτερικού οδικού δικτύου
Διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων

Μέτρο 2:

Κοινωνικές υποδομές
Κτιριακές εγκαταστάσεις Πολυκέντρου Δεν/μου
Αθλητικές εγκαταστάσεις

Μέτρο 3:

Πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης
Δημιουργία τοπικών δομών υποστήριξης
Ανάπτυξη δράσεων (κατάρτιση, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικά
δικαιώματα, πολιτισμός)
Σύνδεση με αρμόδιους φορείς περιφερειακού και εθνικού επιπέδου
Σκοπιμότητα ίδρυσης Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής και
Πολιτιστικής ανάπτυξης

Μέτρο 4:

Σκοπιμότητα στεγαστικού προγράμματος
Διερεύνηση δυνατότητας παραχώρησης τμήματος ή του συνόλου του
στρατοπέδου Ζιάκα
Εξειδίκευση ΖΕΠ για την υλοποίηση του στεγαστικού προγράμματος
Ένταξη του προγράμματος σε ειδικό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ και
του ΟΕΚ ή του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.
Υλοποίηση και σύνταξη μελετών
Α/2

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Η ανάγνωση της περιοχής, η πολυπλοκότητα και κρισιμότητα των προβλημάτων του Συν/σμού
Δεν/μου , η ανάγκη για δομικές παρεμβάσεις και για προώθηση λύσεων, οδήγησαν το Δήμο στη σκέψη
υποβολής ενός Σχεδίου για την ανάπτυξη του Συν/σμού με τίτλο : ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ .
Το σχέδιο εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου, έχει πρότυπο και πιλοτικό χαρακτήρα,
εφόσον αποτελεί μια προσπάθεια σφαιρικής επέμβασης στα τεχνικά και κοινωνικά θέματα.
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Το πιλοτικό πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ των άλλων :
α.

Την ανάλυση της ταυτότητας του Συν/σμού

β.

Τα κοινωνικά προβλήματα

γ.

Το πλαίσιο δράσης, το οποίο αποτελούσε τη λυδία λίθο για την ουσιαστική παρέμβαση
των φορέων του Δημοσίου, στην προοπτική της βελτίωσης της εικόνας του Συν/σμού .
Πιο συγκεκριμένα το πλαίσιο δράσης περιελάμβανε:

·

Τα έργα υποδομής

·

Τα έργα βελτίωσης  αναβάθμισης του πολεοδομημένου περιβάλλοντος

·

Τα κτιριακά έργα δημιουργίας χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων

·

Το στεγαστικό πρόγραμμα ( ΖΕΠ ).

·

Το πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης

Το πρόγραμμα αυτό έγκαιρα υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να
ενταχθεί στο ΠΕΠ 1994  1997. Δυστυχώς δεν συγκέντρωσε το ενδιαφέρον που έπρεπε και δεν
συμπεριλήφθηκε στο ΠΕΠ. Επιλεκτικά και χωρίς συνοχή « διεβιβάσθη » μικρό τμήμα του
προγράμματος ( Τμήμα κτιρίων και Πολυκέντρου ) στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ο οποίος
ενέταξε το συγκρότημα κτιρίων ΚΑΠΗ  Ιατρείων, στο πρόγραμμά του.
Εν συνεχεία ο Δήμος υπέβαλε το φάκελο στο ΥΠΕΧΩΔΕ ( Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας 
Δ/νση Ειδικών Έργων αναβάθμισης περιοχών ) με έγγραφό του στις 07. 02. 1994( ΑΠ 554/ ΔΤΥ 103).
Ούτε και από το ΥΠΕΧΩΔΕ

υπήρξε αντίδραση αν και το πρόγραμμα αναφέρεται στον πιο

υποβαθμισμένο Συνοικισμό του ΠΣΘ, έχει πιλοτικό χαρακτήρα και πληρεί τους στόχους του Υπουργείου
για εξυγίανση  αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών.
Ταυτόχρονα με επανειλημμένα έγγραφα προς τον Υπουργό Μακεδονίας  Θράκης,
Περιφερειάρχη, τους Βουλευτές με δελτία τύπου και συνεχείς αναφορές προσπαθείται να προκληθεί το
ενδιαφέρον των αρμοδίων Υπουργείων, με στόχο να συνδράμουν στην προσπάθειά μας για τη
βελτίωση των όρων ανάπτυξης και εξυγίανσης του Συν/σμού.

Β. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Β/1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι επείγουσες ανάγκες για εκτέλεση των έργων, στο Συν/σμό Δεν/μου παραμένουν και
επιτείνονται. Τα οριακά προβλήματα υποβάθμισης του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος
παραμένουν. Η ανάγκη για επεμβάσεις και βελτίωση των κεντρικών δημοσίων χώρων, που βρίσκονται
σε εγκατάλειψη, είναι σε προτεραιότητα.
Ταυτόχρονα με την πρόοδο των έργων αποχέτευσης χαμηλών περιοχών και αποχέτευσης του
Συν/σμού, που εκτελούνται από τον ΟΑΘ, προωθούμε στο μέτρο του δυνατού, την κατασκευή
πεζοδρόμων και έργων ανάπλασης, ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες στον αστικό χώρο . Για το
σκοπό αυτό, μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΥΠΕΧΩΔΕ προβλέπονται έργα
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ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Συν/σμού Δενδροποτάμου προϋπολογισμού 125 εκ. δρχ. για τα έτη
1996  1998.
Η εκτέλεση των έργων ανάπλασης σε συνδυασμό με την τμηματική κατασκευή των κτιρίων του
Πολυκέντρου, δίνει τη βεβαιότητα πως η αναβάθμιση του Συν/σμού έχει αρχίσει.

Β/2 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΗΝΙΤΩΝ

Η « προσωρινή » εγκατάσταση πλανόδιων σκηνιτών στις παρυφές του Συν/σμού έχει οδηγήσει
τις περιοχές αυτές σε περιθωριοποίηση ενώ ταυτόχρονα η διαβίωση των ίδιων των σκηνιτών, είναι
ανυπόφορη . Η αυθαίρετη λοιπόν εγκατάσταση σκηνιτών στις κατοικημένες περιοχές, σε δημόσιες ή
ιδιωτικές εκτάσεις, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην προσπάθεια αναβάθμισης και εγκυμονεί
κινδύνους για την ίδια την υγεία των σκηνιτών.
Η δρομολόγηση λύσεων στην κατεύθυνση της αποφυγής διωγμών και βελτίωσης της διαμονής
των πλανόδιων σκηνιτών, αποτελεί τη μοναδική δίοδο στις σημερινές πραγματικότητες Εάν ληφθεί
υπόψη πως σε Εθνική κλίμακα και μέσω του πανελλαδικού Διαδημοτικού Δικτύου Υποστήριξης των
Τσιγγάνων, ακολουθείται η ίδια λογική, τότε η προώθηση της επίλυσης του προβλήματος καθίσταται
επιτακτική.
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται τέσσερα ( 4 ) μέτρα, τα οποία εφαρμοζόμενα, θα λύσουν το
πρόβλημα :
α.

Κατασκευή χώρου υποδοχής σκηνιτών

β.

Βελτίωση περιοχών που είναι εγκατεστημένοι οι σκηνίτες.

γ.

Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής σκηνιτών

δ.

Επικάλυψη ανοικτού καναλιού διαλογής

Τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται και εναρμονίζονται στο περιεχόμενο του εγγράφου αριθμ.
10021/ 4/27. 12. 1995 του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Α. Βούλγαρη, με το οποίο καθίσταται
σαφές πως έργα κατασκευής καταυλισμών για τους πλανόδιους σκηνίτες και ανάπλασης κοινόχρηστων
κοινωφελών χώρων για περιοχές που είναι εντός σχεδίου και χρήζουν αναβάθμισης, αποτελούν
προτεραιότητα για το Υπουργείο και δύνανται να χρηματοδοτηθούν.
Αναλυτικά οι προτάσεις για κάθε μέτρο, καθορίζονται ως εξής :

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
α. ΜΕΤΡΟ Ι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΚΗΝΙΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
Ο Συν/σμός Δενδροποτάμου συνεχίζει να αντιμετωπίζει οριακά προβλήματα υποβάθμισης τόσο
στο φυσικό όσο και στο αστικό και δομημένο περιβάλλον . Υπάρχει έντονη και άμεση ανάγκη για
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επεμβάσεις για τη βελτίωση κεντρικών δημοσίων χώρων του Συν/σμού που σήμερα βρίσκονται σε
εγκατάλειψη και παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης.
Με την εκτέλεση των έργων αποχέτευσης χαμηλών περιοχών του ΟΑΘ, που υλοποιούνται
ύστερα από χρόνιο και διαρκή αγώνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίλυση του βασικού έργου
υποδομής, δημιουργούνται νέα προβλήματα εφόσον με την επικάλυψη των αγωγών, δεν έχουν
προβλεφθεί αντίστοιχα έργα οδοποιίας και κρασπεδώσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες
εστίες υποβάθμισης στο Συν/σμό .
Ειδικότερα στην περιοχή, όπου είναι εγκατεστημένοι οι πλανόδιοι σκηνίτες, υπάρχουν
προβλήματα που απαιτούν λήψη άμεσων μέτρων για την εξυγίανση και την προσωρινή έστω, βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης . Πρέπει δηλ. να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την κατασκευή ενός χώρου
υποδοχής και προσωρινής παραμονής των σκηνιτών που προσεγγίζουν το Συν/σμό Δεν/μου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :
Στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές, ηλεκτροφωτισμός,
αποχέτευση, χώροι υγιεινής , κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και λειτουργίες κ.λ.π. ώστε να αποτελέσει το
χώρο υποδοχής και παραμονής των πλανόδιων σκηνιτών .
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ :
Ευρύτερη περιοχή και σε δημοτική έκταση, η οποία γειτνιάζει με το Δήμο Ελευθερίου και Ιωνίας.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Επούλωση μιας μόνιμης πληγής για το Συν/σμό Δεν/μου με όλες τις συνέπειες που αναφέραμε
στην παράγραφο υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να εξυπηρετηθεί η περιφέρεια του Συνοικισμού
Δενδροποτάμου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Ζητείται η χρηματοδότηση που ανέρχεται σε εξήντα εκ. δρχ. για την κατασκευή των
προτεινόμενων έργων υποδομής .

β. ΜΕΤΡΟ ΙΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΚΗΝΙΤΕΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
Στα όρια του Δήμου με την εγκατάσταση και προσωρινή διαμονή των σκηνιτών διαμορφώθηκε
μια κατάσταση απομόνωσης και αποκλεισμού της δυνατότητας γι’ αναβάθμιση της περιοχής
Μάλιστα μετά την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής, οι χώροι
προσέλαβαν συγκεκριμένη χρήση και προορίζονται είτε ως Ο.Τ. είτε ως κοινόχρηστοι  κοινωφελείς
χώροι.
Η προσαρμογή στα προβλεπόμενα από τη πολεοδομική μελέτη και η εφαρμογή της ρυμοτομίας
με τη διαμορφωμένη κατάσταση, δεν είναι εφικτή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :

7
Για την εφαρμογή της ρυμοτομίας πρέπει με βάση τα τοπογραφικά διαγράμματα να
κατασκευαστούν έργα κρασπέδωσης και διαμόρφωσης των οδών  πεζοδρόμων, να δημιουργηθούν
σαφή όρια στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος καταλήψεων των χώρων αυτών.
Ταυτόχρονα πρέπει σε κρίσιμους θύλακες να γίνουν έργα αναβάθμισης  εξυγίανσης ώστε να αλλάξει η
μορφολογία της περιοχής.
Αν ληφθεί υπόψη πως η μια περιοχή βρίσκεται πίσω από το σχολικό συγκρότημα και η άλλη στο
Αθλητικό Κέντρο οδού Αγίου Νεκταρίου, τότε οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την οριστική
εξυγίανση της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένοι οι σκηνίτες.
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ :
Στα όρια του Συνοικισμού κατά μήκος της οδού Κολοκοτρώνη και του καναλιού διαλογής, από
την οδό Νικηταρά έως την Αγίου Νεκταρίου ( βλέπε χάρτη )
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Ζητείται η χρηματοδότηση που ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια δρχ. για την κατασκευή
των προτεινόμενων έργων υποδομής  ανάπλασης .

γ. ΜΕΤΡΟ ΙΙΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΗΝΙΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
Η ύπαρξη της υποβαθμισμένης και απομονωμένης περιοχής όπου είναι εγκατεστημένοι οι
σκηνίτες απαγορεύει την υλοποίηση έργων αναβάθμισης. Με την απομάκρυνσή τους και τη δημιουργία
νέου χώρου υποδοχής και την υλοποίηση έργων υποδομής στην ίδια περιοχή ( όπως προτείνεται στο
μέτρο ΙΙ ) δημιουργούνται προϋποθέσεις για συνολικές παρεμβάσεις.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :
Απαιτείται η ανακατασκευή  αναδιαμόρφωση των δημοτικών πάρκων και αναψυκτηρίων που
βρίσκονται στην οδό Κων/πόλεως, η βελτίωση των εγκ/σεων του υφιστάμενου αθλητικού κέντρου στην
οδό Αγίου Νεκταρίου, ο προγρ/σμός και κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου, η
διαμόρφωση του ανοικτού πεζοδρόμου Κολοκοτρώνη, η δημιουργία χώρων πρασίνου, η φύτευση όλης
της περιοχής, η βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού και η εγκ/ση στοιχείων αστικού εξοπλισμού.
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ :
Στην περιοχή όπως ορίζεται μεταξύ καναλιού διαλογής και οδού Κολοκοτρώνη.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Ζητείται η χρηματοδότηση που ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια δραχμές.

δ. ΜΕΤΡΟ ΙV
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EΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
Στην περιοχή της Διαλογής ένα ανοικτό ρέμα στο οποίο εκβάλλουν τοξικά απόβλητα γειτονικών
βιομηχανικών μονάδων, διαπερνά τα όρια των Δήμων Μενεμένης και Ελευθερίου  Κορδελιού, με
δυσμενείς συνέπειες για τη διαβίωση και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.
Οι Δήμοι που θίγονται άμεσα από την υπάρχουσα κατάσταση έχουν αποσπάσει τη διαβεβαίωση
για το κλείσιμο του συγκεκριμένου καναλιού. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας και του ΟΑΘ έχουν
προχωρήσει σε προκαταρτικές μετρήσεις, οι οποίες προτρέπουν στην άμεση πραγματοποίηση του
έργου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Το έργο προβλέπει την επικάλυψη του υπάρχοντος καναλιού μήκους 2.000 μ. από τη Διαλογή
ως τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου στο Συν/σμό Δεν/μου. Στο συγκεκριμένο μέτρο προτείνεται
η κάλυψη του καναλιού από το Δημοτικό Στάδιο έως την Εθνική οδό σε μήκος 1.200μ.μ.
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ :
Στα όρια του Δήμου, αρχής γενομένης από το Δημοτικό Στάδιο έως το χείμαρρο Δεν/μου στην Εθνική
οδό.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επικάλυψη της ανοικτής τάφρου θα διευθετηθεί το πρόβλημα της περιβαλλοντικής μόλυνσης
της περιοχής και θα ανοίξει ο δρόμος για μια προγραμματισμένη παρέμβαση που θα αποσκοπεί στην
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πεντακόσια εκατομμύρια δρχ. ( 500.000. 000 )

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1.

ΜΕΤΡΟ Ι
Κατασκευή χώρου υποδοχής σκηνιτών

2.

70.000.000

ΜΕΤΡΟ ΙΙΙ
Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής σκηνιτών

4.

60.000.000

ΜΕΤΡΟ ΙΙ
Βελτίωση περιοχών που είναι εγκατεστημένοι οι σκηνίτες

3.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ ΙV

200.000.000
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Επικάλυψη καναλιού διαλογής

500.000.000
ΣΥΝΟΛΟ

830.000.000

