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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ’ Αριθμ. "2/2016"

  

Υπογραφή,  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΥΠΕΘΑ
και του ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

    
    -  Την Τρίτη 24 Μαΐου 2016,  υπεγράφη στην Ερμούπολη Σύρου, μεταξύ      του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου και του Δημάρχου Σύρου –      Ερμούπολης, κ. Γεωργίου 
    Μαραγκού, το Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου     
Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης,  με το οποίο σηματοδοτείται το πλαίσιο 
    μιας ευρύτερης στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας των δύο πλευρών,      αποσκοπούσα
αφ’ ενός στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της νήσου και      αφ’ ετέρου στην
αξιοποίηση κατά τον πλέον βέλτιστο τρόπο των ακινήτων      ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ που
ευρίσκονται στην Σύρο, ήτοι του στρατοπέδου «ΛΟΧΑΓΟΥ      ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ» και
του « ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΒΑΡΗΣ».   
    -  Η τελετή έλαβε χώρα στο ιστορικό Θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ»      και οργανώθηκε με κάθε
επισημότητα από πλευράς Δήμου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Σύρου κ.
Δωροθέου Β΄, του      Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη     
Γιαννέλλη – Θεοδοσιάδη, του Διοικητού της ΑΣΔΕΝ Αντιστρατήγου Ανδρέα      Ηλιόπουλου,
του Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων &      Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου κ.Ιωάννη Δαρζέντα, του Διευθυντού του      Ταμείου Εθνικής Άμυνας
Υποστρατήγου Γεωργίου Σταθιά και λοιπών υπηρεσιακών      παραγόντων, καθώς και των
τοπικών και περιφερειακών  δημοτικών, στρατιωτικών και αστυνομικών      Αρχών.   
    -  Το υπόψη Πρωτόκολλο, αποτελών προϊόν πολύμηνης      συνεργασίας του  Δήμου
Σύρου –      Ερμούπολης και του ΤΕΘΑ, εκτιμάται ότι θα προσδώσει την απαιτούμενη     
δυναμική για την υλοποίηση του Οραματικού       - Αναπτυξιακού Σχεδιασμού του Δήμου,
όπως θα αποτυπωθεί στο      αντίστοιχο Επιχειρησιακό του Σχέδιο (Master Plan), του
οποίου αναπόσπαστο      τμήμα θα αποτελέσουν τα προαναφερθέντα δύο ακίνητα
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, με      γνώμονα πάντα και σεβασμό στην υφιστάμενη στρατηγική του
ΥΠΕΘΑ / ΤΕΘΑ στον      τομέα της ορθολογιστικής αξιοποίησης της ακινήτου περιουσίας
του, επ’      ωφελεία δηλαδή τόσο του ΤΕΘΑ και κατ’ επέκταση των Ενόπλων δυνάμεων, όσο
     και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου, στην βάση της καθιερωθείσης αρχής των      υπέρ
ΤΕΘΑ ανταποδοτικών ωφελημάτων.   
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    -  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   

  

  

 2 / 2

images/pdf/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf

