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«Ναι» ΣΒΒΕ και δήμου Θεσσαλονίκης
για άμεση παραχώρηση τμήματος του
λιμανιού
«Η πόλη δεν πρέπει να χάσει άλλο χρόνο» ανακοινώθηκε

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  27/08/2013 21:35

 

Στην ανάγκη ταχείας εισόδου διεθνώς αξιόπιστων στρατηγικών επενδυτών στο λιμάνι

της Θεσσαλονίκης, ιδανικά με παραχώρηση συγκεκριμένων λιμενικών δραστηριοτήτων σε

συγκεκριμένους παραχωρησιούχους, αλλά χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος, συμφώνησαν οι

διοικήσεις τόσο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), όσο και του δήμου

Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια μεταξύ τους συνάντησης. 

Παράλληλα, ο ΣΒΒΕ συμφώνησε να υποστηρίξει το αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης για

την παραχώρηση σε αυτόν της πρώτης προβλήτας του λιμανιού, σύμφωνα τουλάχιστον

με ανακοίνωση του δήμου.

Αναλυτικότερα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης συναντήθηκε την

Τρίτη με τον πρόεδρο του ΣΒΒΕ, Αθανάσιο Σαββάκη, τον απερχόμενο πρόεδρο, Νίκο
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Τίτλος σχολίου *

Γράψτε το σχόλιό σας*
(έως 700 χαρακτήρες)

Πέντζο και τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, Γιάννη Σταύρου, παρουσία του προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτη Αβραμόπουλου και του αντιδημάρχου

Επιχειρηματικότητας και Οικονομικής Ανάπτυξης, Χασδάι Καπόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε συμφωνία ότι το

καθοριστικό γεγονός για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη είναι «η

έλευση διεθνώς αξιόπιστων, στο αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, στρατηγικών

επενδυτών, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα στις δραστηριότητες των

εμπορευματοκιβωτίων, του χύδην φορτίου και των κρουαζιερόπλοιων». 

Σημειώθηκε ότι ναι μεν η ιδανική λύση είναι η παραχώρηση συγκεκριμένων

δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους παραχωρησιούχους (σ.σ. μερική παραχώρηση, αντί

ενός μοντέλου τύπου "master concession"), ωστόσο τονίστηκε ότι η Θεσσαλονίκη δεν

πρέπει να χάσει άλλο χρόνο στον ανταγωνισμό, εθνικό και περιφερειακό. 

Επιπλέον, όπως προέκυψε στη διάρκεια του διαλόγου, όποια και εάν είναι η τελική

επιλογή, πρέπει να υλοποιηθεί τάχιστα, ούτως ώστε να αναλάβουν τις προαναφερθείσες

τρεις δραστηριότητες σχήματα παγκοσμίου εμβέλειας και αξιοπιστίας. 

Επιπροσθέτως, υπήρξε συμφωνία ότι πρέπει να υπάρξουν ανάλογες εξελίξεις στον τομέα

της μεταφοράς εμπορευμάτων από τους σιδηροδρόμους της χώρας, που θα ενισχύσουν το

στρατηγικό πλεονέκτημα του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό επίπεδο. 

Συζητήθηκε επίσης το αίτημα του δήμου να αναλάβει τη διαχείριση της πρώτης

προβλήτας, που εδώ και χρόνια είναι πόλος πολιτισμού και ψυχαγωγίας για την πόλη και

δεν εξυπηρετεί λιμενικές λειτουργίες και ο ΣΒΒΕ συμφώνησε να υποστηρίξει αυτό το

αίτημα του Δήμου
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απομένουν 700 χαρακτήρες

 
Αποστολή μηνύματος  Καθαρισμός

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το

ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την

Κοινωνία

 

vimasociety  Τα ράντζα βγήκαν και
πάλι στους διαδρόμους νοσοκομείων
http://bit.ly/17mVcrZ

 

tovima  Στο ποσό των 1.492.704,99
ευρώ ανέρχεται η μηνιαία δαπάνη για
τις συντάξεις που καταβάλλονται σε
βουλευτές και ευρωβουλευτές,
καθώς και στις οικογένειες όσων εξ

αυτών έχουν αποβιώσει.
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