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ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Παρουσίασε ο Δήμαρχος Αναστάσιος Καγιάογλου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας

Σ

την ανακαινισμένη αίθουσα Πολλαπλών
χρήσεων της Κοινότητας Αδριανής, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020
η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Παρανεστίου με μοναδικό θέμα τον
Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
για το έτος 2019.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου παρουσίασε
και ανάλυσε λεπτομερώς το έργο της Δημοτικής
Αρχής.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Προχωρήσαμε στο πλύσιμο και την απολύμανση όλων των κάδων απορριμμάτων και
ανακύκλωσης
Προχωρήσαμε στην επισκευή του απορριμματοφόρου που δεν λειτουργούσε
Προχωράμε στην προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα Φιλόδημος
ΙΙ
Προχωρήσαμε  στην προμήθεια νέων κάδων
απορριμμάτων και ανακύκλωσης για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων,
Προχωρούμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση
των ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και των
κλαδιών
ΠΑΙΔΕΙΑ
Προχωρήσαμε στην αντικατάσταση της περίφραξης του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής
Κατασκευάζουμε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ τουαλέτες ΑΜΕΑ στα σχολεία μας
Ολοκληρώνουμε  μέσα από το πρόγραμμα
Φιλόδημος ΙΙ την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας όλων των σχολείων μας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Προχωράμε στην επανασύσταση και επαναλειτουργία της Φιλαρμονικής
Στολίσαμε  Χριστουγεννιάτικα τα χωριά μας
και αλλάξαμε την ψυχολογία
Πραγματοποιήσαμε  Χριστουγεννιάτικη
γιορτή για τους μαθητές των δημοτικών μας
σχολείων
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Εγκρίθηκε από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ η
χρηματοδότηση για την κατασκευή κλειστού
γυμναστηρίου στην Αδριανή προϋπολογισμού
1.100.000 ευρώ
Προχωράμε στην προμήθεια προκάτ τουαλετών για το γήπεδο Αδριανής
Διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία τους Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Προχωράμε στην συντήρηση και ανάπλαση
του μνημείου Πλατανιάς
Προχωράμε στην συντήρηση και ανάπλαση
του πάρκου στην είσοδο του Νικηφόρου
Προχωράμε στην προμήθεια χημικών τουαλετών  στα νεκροταφεία Νικηφόρου
Προχωράμε στην συντήρηση του Κοινοτικού
καταστήματος Ψηλής Ράχης
Ανακαινίσαμε την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Αδριανής
Υποβάλαμε αίτημα στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την αντικατάσταση 5 στεγάστρων
στάσεων που θα έχουν φωτοβολταϊκό και πρίζες φόρτισης κινητών
Υποβάλαμε πρόταση στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για χρηματοδότηση την κατασκευή
Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς
συνολικού προϋπολογισμού 497.000 ευρώ
Προχωρήσαμε σε προγραμματικές συμβάσεις
με την ΔΕΥΑ Δράμας για τα έργα ύδρευσης
άρδευσης αποχέτευσης
Προχωράμε στην κατασκευή νέου δικτύου
ύδρευσης Διποτάμων
Προχωρήσαμε στην επισκευή της γέφυρας
του Θόλου
Προχωράμε στην έκδοση άδειας λειτουργίας
Κέντρου Υδροθεραπείας στα Θερμιά
Προχωρήσαμε στην αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης Λαζαρίδη
Υποβάλαμε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για
την ανάπλαση της πλατείας Παρανεστίου και
κοινοχρήστων χώρων Πλατανιάς
Συνεχίζουμε την κατασκευή των παιδικών χαρών, την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λυκείου Παρανεστίου, την κατασκευή της
παιδικής χαράς και γηπέδου μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο Αδριανής, στην δημοπράτηση  
για τις μελέτες αγροτικής οδοποιίας, στην
κατασκευή του ΣΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προχωρήσαμε στην ίδρυση 2 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Αδριανή και
Παρανέστι  και θα ξεκινήσουν την λειτουργία
τους με την νέα σχολική χρονιά
Ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση του Κοινοτικού καταστήματος  Πυξαρίου και δημιουργίας
σύγχρονου μαγειρείου παρασκευής γευμάτων
για τους άπορους συνδημότες μας
Προχωρήσαμε  στην διανομή τροφοεπιταγών
για τα Χριστούγεννα στις άπορες οικογένειες  
του Δήμου μας

«Με όραμα, στόχους, διάθεση
και όρεξη χτίζουμε μαζί
το νέο Δήμο Παρανεστίου»
•

•
•
•

•

•
•

Σε συνεργασία με την Ένωση Κυριών Δράμας
και την Τράπεζα τροφίμων διανέμουμε τρόφιμα σε οικονομικά ασθενής συνδημότες μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προμηθευτήκαμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο
για τις ανάγκες μετακίνησης των Κοινωνικών
υπηρεσιών του Δήμου μας
Τοποθετήσαμε  τους πρώτους 2 σταθμούς
φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε Παρανέστι και Νικηφόρο.
Προχωράμε στην καταγραφή, αποτύπωση και
σήμανση όλου του δημοτικού οδικού φωτισμού ώστε το επόμενο διάστημα να είμαστε
έτοιμοι για την αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED
Υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο
ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των
Κοινοτικών Καταστημάτων Αδριανής και Νικηφόρου καθώς και του Γυμνασίου Λυκείου
Νικηφόρου και Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου συνολικού προϋπολογισμού  1.100.000 €
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Εγκρίθηκε η δημιουργία 2 παραρτημάτων
ΚΕΠ στην Αδριανή και στο Παρανέστι και σύντομα θα εξυπηρετούν τους πολίτες μας
Ξεκινήσαμε την σταδιακή αντικατάσταση
όλου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου και την δωρεάν παροχή WIFI στα χωριά
μας
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Σωτήριο για τους ανθρώπους
της Τρίτης ηλικίας
το καινοτόμο πρόγραμμα
τηλεφροντίδας του Δήμου μας

Μ

ε μεγάλη ευαισθησία για την τρίτη ηλικία προχώρησε ο Δήμος
μας, στο καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα: Σύνδεση Ζωής. Είναι
ολοκληρωμένη υπηρεσία Τηλεφροντίδας και διαχείρισης επειγόντων
περιστατικών. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι όμοιος με
ρολόι χειρός και επικοινωνεί με συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο
δίκτυο τηλεφώνου. Δίνει
την δυνατότητα στον
εκάστοτε χρήστη να ζητήσει βοήθεια, σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, πιέζοντας ένα
πλήκτρο που φέρει στη
συσκευή στο χέρι. Στη
συνέχεια επικοινωνεί με
το κέντρο και ο ηλικιωμένος αναφέρει το πρόβλημα του. Αποτελεί το
πλέον αποτελεσματικό και
βιώσιμο σύστημα παροχής
διαρκούς κατ΄ οίκον φροντίδας, υπηρεσιών υγείας
και πρόνοιας. Η παροχή
είναι προσβάσιμη 24 ώρες
το 24ώρο και προσφέρει
άμεση βοήθεια στους
ηλικιωμένους συνδημότες
μας.

Δ

Δύο σταθμούς ταχείας
φόρτισης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων
εγκατέστησε
ο Δήμος Παρανεστίου

ύο σταθμούς ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων εγκατέστησε ο Δήμος Παρανεστίου τόσο για τις ανάγκες φόρτισης
του νέου ηλεκτρικού του αυτοκινήτου που σύντομα θα παραλάβει όσο και για τις ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
επισκεπτών του Δήμου μας που έχουν ανάλογο αυτοκίνητο. Οι δύο
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ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ
Τ.Κ. : 66035
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 252430-50100, 25213-52300
e-mail: grafeiodimarxou@paranesti.gr

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

αυτοί σταθμοί τοποθετήθηκαν στους αύλειους χώρους του Δημαρχείου Παρανεστίου και του Κοινοτικού Καταστήματος Νικηφόρου.
Σήμερα παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος και ο Δήμος
μας πραγματοποιεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την μετάβαση στην
«καθαρή» μετακίνηση. Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ.
Καγιάογλου Αναστάσιος ανέφερε: «Καθημερινά χτίζουμε τον "πράσινο"
Δήμο που οραματιστήκαμε. Καθημερινά χτίζουμε ένα Δήμο σύγχρονο,
αποτελεσματικό, με κοινωνική ευαισθησία. Ένα Δήμο που έχει ως προτεραιότητα του την προστασία του περιβάλλοντος και που σήμερα η παγκόσμια ημέρα προστασίας του, μας αφυπνίζει και μας προσθέτει περισσότερη ευθύνη».
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Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια
της ανακαινισμένης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
της Κοινότητας Αδριανής

Π

αρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 28 Ιουνίου τα εγκαίνια της ανακαινισμένης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας Αδριανής
ο αγιασμός στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην κοινότητα
της Αδριανής.
Μια αίθουσα η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις,
δράσεις και να καλύψει πάμπολλες πολιτιστικές και όχι μόνο
ανάγκες της κοινότητας Αδριανής. Είναι μια σύγχρονη, λειτουργική, τεχνολογικά εξοπλισμένη αίθουσα. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Δράμας,Χριστόδουλος Μαμσάκος ο πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου
ΑΜΘ Χρήστος Παπαθεοδώρου, ο Αντιδήμαρχος Δράμας Μιχάλης Τάσσου εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος
κόσμου.

Ανακούφιση των αγροτοκτηνοτρόφων
μας από το νέο αρδευτικό δίκτυο
στο Ξάγναντο

Σ
Οδοντίατρος στο Παρανέστι
σε καθημερινή βάση
Μετά από 10 και πλέον έτη που το Παρανέστι στερούνταν
από μόνιμο οδοντίατρο και καλυπτόταν για κάποιες μέρες του
μήνα από τη Διεύθυνση του Ι.Κ.Α.
και αργότερα από
το Κέντρο Υγείας Δράμας, είναι
πλέον γεγονός η
πλήρωση της θέσης αυτής. Στο
Κέντρο
Υγείας
Παρανεστίου τοποθετήθηκε Επιμελητής Οδοντίατρος. Στο πλήρες εξοπλισμένο οδοντιατρείο μπορούν πλέον οι κάτοικοι των περιοχών του
Παρανεστίου να εξυπηρετούνται κάθε μέρα τις πρωινές ώρες.
Επίσης με τους οδοντιάτρους της περιοχής σχεδιάζεται και η
προληπτική οδοντιατρική για τους μαθητές μας. Ένα χρόνιο
αίτημα των δημοτών μας βρίσκει επιτέλους λύση με την συνεισφορά και την συντονισμένη προσπάθεια του κυβερνητικού
βουλευτή Δράμας και γιατρού κ. Μπλούχου, της 4ης ΥΠΕ, του
Kέντρου Yγείας Παρανεστίου και του Υπουργείου Υγείας. Έγινε πλέον εφικτό ένα ακόμη βήμα για την κοινωνική προσφορά
προς τους πολίτες του Δήμου μας.

το πλευρό των αγροτών
και των κτηνοτρόφων.
Με την επάρκεια νερού, εξυπηρετούμε και στηρίζουμε
τις προσπάθειες των γεωργοκτηνοτρόφων μας.
Έγινε ένα σημαντικό αρδευτικό έργο στο όμορφο χωριό
μας το Ξάγναντο . Έγινε
σωστός σχεδιασμός με εγκατάσταση ανθεκτικών υλικών,
τοποθετώντας υπόγειο αγωγό άνω των 500 μέτρων και
υπέργειο αρδευτικό δίκτυο.
Με το νέο δίκτυο άρδευσης
γίνεται η απευθείας χορήγηση του νερού για πότισμα
στις καλλιέργειες καλαμποκιού και τριφυλλιού στους γεωργοκτηνοτρόφους της περιοχής.
Καλύπτουμε και κατανέμουμε νερό σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η
επιλογή της άρδευσης γίνεται ομοιόμορφα στην ποσότητα νερού για
άριστη χρήση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ - ο τόπος μας

4

84 τάμπλετ παρέδωσε σε μαθητές
του Δήμου Παρανεστίου ο
δήμαρχος Αναστάσιος Καγιάογλου
,tI

Μια ημέρα γεμάτη Tablet!
Παραδώσαμε σήμερα στα σχολεία του Δήμου μας 84 νέα
Τάμπλετ, γιά τις ανάγκες της εξ αποστάσεως μάθησης των μαθητών
μας.
Είναι μια μέρα, όπου η τεχνολογία δημιουργεί χαρά και νέες
προϋποθέσεις μάθησης. Οι μαθητές των Γυμνασίων-Λυκείων,
Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Δήμου Παρανεστίου είναι από

Με ευαισθησία για τα αδέσποτα ζώα

Δημιουργούμε καταφύγιο
αδέσποτων ζώων

Α

πό την πρώτη μέρα της θητείας μας είμαστε ευαισθητοποιημένοι
στο κομμάτι της διαχείρισης αδέσποτων ζώων όπως και δεσποζόμενων, μέσα σε εποχές δύσκολες, με την Πανδημία να έχει διαφοροποιήσει κατά πολύ τον τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας της ζωής
μας. Αυτό όμως δεν αλλάζει σε τίποτα την σκέψη μας και την θέληση
μας ώστε να προστατέψουμε, να φροντίσουμε, να αγκαλιάσουμε τα
ζώα. Αντιθέτως μάλιστα ο σεβασμός και η αγάπη μας , μας έχει κάνει
να κατορθώσουμε να πετύχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,

να περιμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για να κατασκευάσουμε και να ολοκληρώσουμε το καταφύγιο αδέσποτων ζώων
συντροφιάς. Είμαστε κατά σ΄ οτιδήποτε κακόβουλο υπάρχει, εναντίων
σ΄ αυτούς που κάνουν κακό, με οποιοδήποτε τρόπο ή ζημιά ή και θανάτωση των ζώων αυτών. Ζητούμε απ΄ όλους τους πολίτες, εθελοντές,
φιλοζωικές και υπηρεσίες να συνεργαστούνε αγαστά μαζί μας για την
αντιμετώπιση και λύση αυτού του προβλήματος.
Ιδιαίτερη ευαισθησία για την φροντίδα, την σίτιση, την υγιεινή τους
και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τους. Με το φιλότιμο των
υπαλλήλων μας, σε συνεργασία με την πενταμελή μας επιτροπή, τους
εθελοντές και τις φιλοζωικές του νομού μας προχωράμε. Όλοι μαζί και
ο καθένας ξεχωριστά, να αναλογιστούμε με υπευθυνότητα την εξυπηρέτηση τους και την ευτυχία τους, ως ψυχές που έχουν ανάγκες και
απαιτήσεις, όπως ο καθένας μας.

σήμερα αποδέκτες των Tablet που παραδόθηκαν από τη Δημοτική
αρχή στα σχολεία. Οι μαθητές ενθουσιασμένοι με την παροχή αυτή,
θα διευρύνουν τους μαθησιακούς τους ορίζοντες και θα καλύπτουν
ανάγκες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που προέκυψαν
λόγω του κορωνοϊού. Το τεχνολογικό αυτό άλμα στο Δήμο
Παρανεστίου, φέρνει τους νεαρούς και νεαρές μας συνδημότισσες και
συνδημότες, στις ίδιες παροχές και συνθήκες που παρέχει το κράτος
προς τους πολίτες του σε όλο το μήκος και πλάτος της χώρας μας.

Kατά τη διάρκεια της πανδημίας ο Δήμος έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα
για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
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Μια γέφυρα που ενώνει
την χαρά και την αναψυχή

Μ

ε την ολοκλήρωση της γέφυρας που συνδέει τους καταρράκτες
της Αγίας Βαρβάρας είναι η εποχή που η φύση και περιβάλλον
μπορούν να αναδειχθούν καλύτερα. Σύντομα όταν επιστρέψουμε στην

κανονικότητα θα μπορούν οι λάτρεις του φυσικού κάλλους, της δράσης
και όχι μόνο, να απολαύσουν το υπέροχο τοπίο και τις ιδιαίτερες ομορφιές της Παρανέστιας Γης. Ανακαινίσθηκε και αναβαθμίστηκε εκ νέου
η γέφυρα μήκους 12 μέτρων και 1, 20 πλάτους για την πρόσβαση στον
μοναδικό αυτό φυσικό μεγαλείο του Δήμου μας.

Μια ιρλανδική διάβαση "γέφυρα"
στα όρια του Δήμου μας

Έ

Έγινε η νύχτα μέρα

να πάγιο αίτημα των κατοίκων της Αδριανής βρήκε την λύση
του. Ο Δήμος φρόντισε και αποκατέστησε την επί σειρά ετών μη
λειτουργία των κοινόχρηστων λαμπτήρων δίνοντας φως και σε αυτό
το σημείο του Δήμου μας. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και όπου υπάρχουν προβλήματα φωτισμού θα επιληφθούμε το συντομότερο γιατί ο
Δήμος Παρανεστίου εκτός από πράσινος, οικολογικός οφείλει να είναι
και φωτεινός.

Πρωταγωνιστές στη μάχη για την Υγεία μας,
οι άνθρωποι που υποστηρίζουν
την καθημερινότητα μας.
Καθαρισμός Παντού -Απολύμανση Παντού

Π

ροχωρήσαμε πολύ γρήγορα στην απολύμανση των
κάδων με σύγχρονα μέσα. Με
απόλυτη υπευθυνότητα για όλους
ια "γέφυρα" που ενώνει δύο Δήμους, το Δήμο Παρανεστίου με το συμπολίτες μας απολυμάναμε
Δήμο Δοξάτου, την Αδριανή και την Αγορά, είναι πλέον ανακαινι- εσωτερικά και εξωτερικά τα σημεία που τοποθετούνται οι κάδοι
έτσι ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα ή η παραμικρή
υποψία για τη μετάδοση του κορωναιού.

Μ

Ο Δήμος Παρανεστίου εκτός από
φωτεινός, πράσινος, οικολογικός
οφείλει να είναι και καθαρός.

σμένη και φέρει την σφραγίδα του Δήμου μας. Είναι ένα έργο που μετά από
την ανακατασκευή των προστατευτικών κάγκελων, παράλληλα με την
ανάπλαση της κοίτης του χειμάρρου, θα φέρει περισσότερη ασφάλεια και
προσβασιμότητα στους μετακινούμενους συμπολίτες μας και όχι μόνο...
Διαθέτει πλέον την απαιτούμενη υποδομή με πλαϊνά κάγκελα σε έντονο κίτρινο χρώμα και η μετακίνηση πάνω σ΄ αυτή είναι πλέον ομαλή
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Συνάντηση των κτηνοτρόφων μας
στο Νικηφόρο
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Ο

υσιαστική συμμετοχή είχαμε στην συνάντηση των κτηνοτρόφων μας στο Νικηφόρο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Το Ανοικτό Συμβούλιο Κτηνοτρόφων Δημοτικής Ενότητας
Νικηφόρου κατέγραψε με την σειρά του τα βασικά προβλήματα
που ταλανίζουν το χώρο της κτηνοτροφίας και έφερε στο προσκήνιο τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού. Παράλληλα με πρόγραμμα και δράσεις που έχουν να κάνουν
με την οδοποιία, το πότισμα των ζώων και άλλα, αναφέρθηκε
το γεγονός, ότι ο Δήμος θέλει να στηρίξει έμπρακτα τον αγρο-

τοκτηνοτροφικό τομέα με παρεμβάσεις εκεί που χρειάζεται και
με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Με τον προγραμματισμό και την οργάνωση που θα καλύψει όλη την περιοχή της
Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου και την έμπρακτη στήριξη του
κλάδου της κτηνοτροφίας , ο Δήμος Παρανεστίου δίνει ήδη την
«μάχη» και προσφέρει στους συνδημότες κτηνοτρόφους υπηρεσίες και λύσεις εκεί που τόσα χρόνια τα προβλήματα στον κλάδο
«λίμναζαν».

Συνάντηση με τους κτηνοτρόφους
μας στο Παρανέστι, στον Κάτω Θόλο

Χ

αρά μας που είχαμε την συνάντηση με τους κτηνοτρόφους
μας στο Παρανέστι, στον Κάτω Θόλο. Ανοικτό Συμβούλιο
Κτηνοτρόφων Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου. Προτεραιότητα μας από τη στιγμή που αναλάβαμε ήταν η καθημερινότητα,

να δώσουμε λύσεις, να αφουγκραστούμε τα προβλήματα των
συνδημοτών μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε
την πρόσβαση τους στον χώρο τους, να υποστηρίξουμε τα προβλήματα τους, να ενισχύσουμε την φωνή και τη δυναμική τους.
Μετά από έναν εποικοδομητικό διάλογο δεσμευτήκαμε ότι θα
στηρίξουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο και
υλοτόμο, σχεδιάζουμε την ¨επόμενη μέρα¨, καθώς πιστεύουμε
ότι τα περιθώρια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας
είναι πολύ μεγάλα.

Επιστολή του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου προς
τον Δήμαρχο κ. Αναστάσιο Καγιάογλου

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ - ο τόπος μας
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Νέα ΚΕΠ στο Δήμο μας
Δ

ίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των
πολιτών και κυρίως στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν.  Ξεκινάμε τη λειτουργία
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Παρανέστι
και στην Αδριανή μέσα σε ένα χώρο που έχει απόλυτη
προσβασιμότητα για όλους τους κατοίκους. Αποδεικνύεται καθημερινά ότι σεβόμαστε τους συμπολίτες
μας με φιλική και ανθρώπινη διάθεση.

Δύο νέα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) στο Δήμο Παρανεστίου

Σ

την ίδρυση δύο (2) Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) ηλικίας 5-12
ετών προχώρησε ο Δήμος Παρανεστίου.
Τα δύο νεοσύστατα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θα
λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια
του έτους στα Δημοτικά Σχολεία
Παρανεστίου και Αδριανής κατά
τις απογευματινές ώρες όταν τα
σχολεία είναι ανοιχτά και τις πρωινές ώρες όταν τα σχολεία είναι
κλειστά.
Με την λειτουργία των ΚΔΑΠ
δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά του
Δήμου μας για απασχόληση, μάθηση, δημιουργία, διαπαιδαγώγηση
και παιχνίδι.
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ.
Καγιάογλου Αναστάσιος δήλωσε: «Κέρδος μεγάλο για τα παιδιά μας
τα δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του
Δήμου μας που έλαβαν και επίσημα την άδεια λειτουργίας. Με την
λειτουργία τους δίνουμε στους μικρούς μας συνδημότες την χαρά για
δημιουργία που προσφέρουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών. Ο μικρός, ορεινός Δήμος μας θα είναι πλέον σε θέση να
προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εφάμιλλων των μεγάλων Δήμων. Δεν είναι μόνο μια σημαντική στιγμή για τον Δήμο αλλά είναι και
μια προσφορά που «βγάζει» τους μικρούς μας συνδημότες από «λήθη»
και στεγανά που επικρατούσαν για την περιοχή μας».

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ

ο τόπος μας

Πρωτοβουλίες και δράσεις για την στήριξη
των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας
Οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε περίπου 100 άτομα

Έ

να μεγάλο ευχαριστώ για την
συμβολή της δομής του Δήμου
μας στην προσπάθεια μας για την
βοήθεια των συνανθρώπων μας στις
δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Η
προσφορά σας ανεκτίμητη. Το τηλεφωνικό κέντρο και το προσωπικό
των παιδικών σταθμών μαζί με τους
μάγειρες, το Βοήθεια στο σπίτι και το
Κέντρο Κοινότητας δίπλα στους Δημότες μας, με συσσίτιο στις ευπαθείς
ομάδες και στους απόρους.
Ο Δήμος μας είχε προχωρήσει στη
διάθεση τηλεφωνικής γραμμής, στην
οποία μπορούσαν να καλούν όλοι οι
δημότες που ανήκουν όχι μόνο στην
κατηγορία των απόρων αλλά και των
ευπαθών ομάδων (δηλαδή ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία κτλ).
Ο Δήμος μας  δεν παρείχε μόνο σίτιση σε αυτές τις κατηγορίες δημοτών
του, αλλά και οποιαδήποτε άλλη
βοήθεια για να τους διευκολύνει,
ιδιαίτερα κατά την δύσκολη περίοδο
που διανύσαμε. Ανάμεσα σε άλλα
εξυπηρετούσε τους κατοίκους του

δήμου, για την προμήθεια των φαρμάκων τους και των αναγκών τους σε
άλλες προμήθειες.
Σε αυτούς τους ανθρώπους προσφέραμε φαγητό και κάθε βοήθεια
εφόσον δεν μπορούσαν οι ίδιοι να
εξυπηρετηθούν από τους δικούς
τους. Η σίτιση γινόταν με κατ’ οίκον παράδοση εκτός σπιτιού με την
βοήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών
του Δήμου Παρανεστίου, δηλαδή
του προγράμματος “Βοήθεια στο
Σπίτι”, του “Κέντρου Κοινότητας” και
των “Παιδικών Σταθμών”. Η σίτιση
ετοιμάζονταν από τους μάγειρες
των Παιδικών Σταθμών και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι”. Ουσιαστικά ο Δήμος Παρανεστίου έχει
δημιουργήσει μια κοινωνική δομή
στην οποία έχει εντάξει τις τρεις
υπηρεσίες, οι οποίες συντονισμένα
επιχειρούν να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των δημοτών.
Ενώ μέχρι πρόσφατα είχαμε περίπου
34 δημότες οι οποίοι είναι άποροι και
λάμβαναν σίτιση στο σπίτι, ο αριθμός

αυτός είχε ανέλθει περίπου στα 100
άτομα. Το συσσίτιο προϋπήρχε αλλά
απευθυνόταν μόνο σε απόρους. Πλέον αποφασίσαμε να παρέχεται και σε
ευπαθείς ομάδες. Οι δημότες αυτοί
ειδικά στην περίοδο που διανύσαμε
έπρεπε να προστατευτούν περισσότερο. Είμαστε σε ένα δήμο όπου το
80% του πληθυσμού είναι άνω των
70 ετών, άρα θα έπρεπε να μεριμνήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους.

φων ή πιστοποιητικών γινόταν με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο email: d.nikiforou@kep.gov.gr,
dimos@paranesti.gr.
Σε περίπτωση που απαιτούνταν η
αυτοπρόσωπη παρουσία δημότη σε
υπηρεσία του Δήμου, αυτή γινόταν
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Επίσης, τα ταμεία του δήμου παρέμειναν κλειστά. Επιπλέον σε πρώτη
φάση, καθιερώθηκε η πληρωμή
επειγουσών υποχρεώσεων σε ομάδες
επαγγελματιών και επιχειρήσεων, με
Mε χρήση
τηλεφωνική εντολή ή ηλεκτρονική
ηλεκτρονικού
εντολή μέσω των τραπεζικών ή διαταχυδρομείου
τραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ χωρίς
η υποβολή αιτήσεων
την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίκαι η παραλαβή
ας στο δημοτικό ταμείο.
Η εξυπηρέτηση των δημοτών για
εγγράφων
επείγουσες οικονομικές συναλλαγές
ή πιστοποιητικών
– πληρωμές προς τον δήμο μπορούσε
να
γίνεται μέσω του διατραπεζικού
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι στο πλαίσυστήματος
ΔΙΑΣ (στην ηλεκτρονισιο των αποφάσεων που προχώρησε,
κή
εξυπηρέτηση
των τραπεζών στην
ο Δήμος Παρανεστίου, η υποβολή
επιλογή
–
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΔΗΜΩΝ).
αιτήσεων και η παραλαβή εγγρά-

Στο παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Πυξαρίου στεγάζεται η δομή του προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι για την Δημοτική Ενότητα του Νικηφόρου

Ε

ν μέσω της πανδημίας ξεκίνησε και η λειτουργία
των νέων ανακαινισμένων εγκαταστάσεων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για την Δημοτική Ενότητα του Νικηφόρου. Το κτήριο που στεγάζει την δομή
είναι το παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Πυξαρίου και
σήμερα είναι πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργικό.
Έχει πλήρως εξοπλισμένο μαγειρείο, με σκεύη, ψυγείο,
φοριαμούς όπως και γραφεία για το προσωπικό. Η Υπηρεσία είναι στελεχωμένη με 9 υπαλλήλους παρέχοντας
στα άτομα τρίτης ηλικίας καθώς και ΑΜΕΑ συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα,
οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

