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Εντυπωσίασαν
οι νέες
τρισδιάστατες
και πολύχρωμες
διαβάσεις
στο Δήμο μας

Στηρίζουμε
και ενισχύουμε
έμπρακτα την
προσπάθεια των
πρωταθλητών μας

Με ένα νέο δίκτυο 7 νέες σύγχρονες,
ύδρευσης
πιστοποιημένες
και ασφαλείς
οι κάτοικοι
παιδικές χαρές
των Διποτάμων
στον Δήμο μας

Nέο, σύγχρονο
απορριμματοφόρο
στην υπηρεσία
καθαριότητας
του Δήμου μας
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Εντυπωσίασαν οι νέες τρισδιάστατες
και πολύχρωμες διαβάσεις έξω
από τα σχολεία του Δήμου μας
Π

ραγματικά εμπνευσμένες και ευφάνταστες είναι οι νέες διαβάσεις έξω από τα σχολεία του Δήμου Παρανεστίου.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος μας αναφέρονται τα
εξής:
«Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται ....
Μια ακόμη μικρή έκπληξη ετοιμάσαμε για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου μας που θα την δουν σήμερα το πρωί επιστρέφοντας στα θρανία!! Κι αυτό γιατί σχεδιάστηκαν εκ νέου όλες οι
διαβάσεις έξω από όλα τα σχολεία του Δήμου μας. Διαβάσεις που
αιωρούνται τρισδιάστατες, πιάνο, δίχρωμες και πολύχρωμες συνθέτουν αυτή την νέα παρέμβαση. Μια παρέμβαση, που όχι μόνο
θα εντυπωσιάσει τους μαθητές, κάνοντας πιο χαρούμενη την επιστροφή τους στα σχολεία, αλλά θα συμβάλλει και στην ασφάλεια
τους. Τι κι αν οι συνθήκες που επικρατούν σε όλο τον κόσμο
είναι τέτοιες που δεν ευνοούν την υλοποίηση έργων; Εμείς συνεχίζουμε, έχοντας ως γνώμονα την ευχαρίστηση και την καλύτερη
ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Δεσμευόμαστε λοιπόν στην
πραγματοποίηση κι άλλων τέτοιων παρεμβάσεων και σε αλλά σημεία του ΔΗΜΟΥ μας, προκειμένου να κάνουμε πιο όμορφη τη ζωή
των μικρών αλλά και μεγάλων συνδημοτών μας!!!».
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Παρεμβάσεις για την ασφάλεια πεζών
και οδηγών στην Αδριανή

Κ

άναμε μια προσπάθεια για να μην προκαλούνται ατυχήματα σε συγκεκριμένη διασταύρωση δίπλα στο πάρκο στην Αδριανή όπου τοποθετήσαμε κολονάκια και φωτεινούς σηματοδότες που λειτουργούν μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ.
Τονίστηκε και το σημείο του STOP έτσι ώστε οι διερχόμενοι οδηγοί να μειώνουν την
ταχύτητα τους και να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διασταύρωση. Ο Δήμος Παρανεστίου και η τεχνική Υπηρεσία είναι παρόν σε κάθε αναγκαίο σημείο που χρειάζεται
προσοχή με κάθε δυνατή παρέμβαση. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας
Αδριανής και τον Αντιδήμαρχο συνεχίζουμε.

Είσπραξη
δημοτικών τελών
στο Κ.Ε.Π.
Αδριανής

Χ

αρά και ικανοποίηση που κάθε μέρα
βάζουμε ένα ακόμη λιθαράκι, στο κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς προς τους
συνδημότες μας.
Τα δημοτικά τέλη του Δήμου μας, επιτέλους
θα εισπράττονται και από το Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών της Αδριανής.
Στο επίκεντρο ο πολίτης.
Πλέον, σε «μόνιμη βάση» οι συμπολίτες μας
έχουν την δυνατότητα εξόφλησης των Δημοτικών Τελών και στο ΚΕΠ της Αδριανής.
Οι υπηρεσίες του Δήμου μας αναβαθμίζονται
συνεχώς και συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε
τους πολίτες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και
λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και ακολουθώντας τις οδηγίες προστασίας, διασφαλίζοντας την υγεία όλων μας.
Προσέχουμε τον εαυτό μας!
Παραμένουμε ασφαλείς!

Το πράσινο ταμείο χρηματοδοτεί την προσπάθεια του
Δήμου μας για την ένταξη του Παρθένου Δάσους του
Φρακτού στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Τ

ο Παρθένο Δάσος του Φρακτού στο Ν. Δράμας είναι

το πιο άγριο δάσος της χώρας. Αποτελεί ένα από τα
ελάχιστα αδιατάρακτα δασικά οικοσυστήματα της
Ευρώπης. Ο Δήμος Παρανεστίου κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια, ώστε να επιτύχει την ένταξή του στη λίστα Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, αλλά και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της
UNESCO.
Στο Πράσινο Ταμείο θεωρήσαμε χρέος μας τη χρηματοδοτική
στήριξη της προσπάθειας αυτής με την ένταξη του έργου στο
Χρηματοδοτικό μας Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020». Κάνουμε αυτό που μπορούμε,
ώστε να συμβάλουμε στην πρώτη ένταξη μνημείου φυσικού
κάλλους της χώρας μας στον κατάλογο αυτό, κάτι που θα
ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα, αλλά και την ανάδειξη του
Παρθένου Δάσους σε παγκόσμιο επίπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή αλλά και την πατρίδα μας
συνολικά.
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7 νέες σύγχρονες, πιστοποιημένες
και ασφαλείς παιδικές χαρές στον Δήμο μας
Μ

ετά την πιστοποίηση και την έγκριση καταλληλότητας οι 7 νέες παιδικές χαρές, των οποίων η κατασκευή είχε προγραμματιστεί από
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι πλέον ανοιχτές για να φιλοξενήσουν τους μικρούς μας φίλους. Οι 7 νέες παιδικές χαρές βρίσκονται στις εξής Κοινότητες του Δήμου μας: Νικηφόρου, Τείχους, Ψηλής Ράχης, Παλιάμπελων, Χαμοκέρασων, Πλατανιάς και Πτελέας.
« Ο Δήμος μας πλέον μαζί με την παιδική χαρά του Παρανεστίου έχει 8 σύγχρονες πιστοποιημένες και ασφαλείς, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, παιδικές χαρές που μπορούν να χαίρονται τα παιδιά μας. Οι παιδικές χαρές θα ελέγχονται , θα συντηρούνται και θα
επισκευάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας των παιδιών μας . Πλέον οι μικροί μας φίλοι
μπορούν να παίζουν και να χαίρονται τις παιδικές χαρές χωρίς να έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τους συνομήλικους τους που ζουν σε
μεγάλες πόλεις».
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Δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής στο πάρκο εισόδου στο Νικηφόρο

Δ

ίνοντας μια νότα ομορφιάς στην εικόνα της εισόδου του χωριού. Έγινε μια συνολική παρέμβαση όπου δημιουργήθηκε χώρος πρασίνου και
αναψυχής με φύτευση από κωνοφόρα και καλλωπιστικά δεντράκια και γκαζόν με αυτόματο πότισμα. Στην επιφάνεια του χώρου τοποθετήθηκαν παγκάκια, κάδοι καθαριότητας πλαισιώνοντας την καλαίσθητη βρύση του . Στην μια πλευρά θα βρει ο επισκέπτης το μνημείο του
αγωνιστή Μπελίκιρικ και λίγο πιο πάνω θα βρει την μαρμάρινη πλάκα με την αποτύπωση του Δ.Δ. Νικηφόρου. Είναι μια ήπια και καλαίσθητη
αλλαγή που προκρίνει την ομοιογένεια και την αρμονία. Ο Δήμος μαζί με τον πρόεδρο Σάββα Πετράκη, τους αντιδημάρχους και όλους τους
συνεργάτες, σε μια ακόμη δράση είναι παρόν και προσφέρει λύσεις που είναι εφικτές και λειτουργικές, αλλάζοντας το τοπίο προς το καλύτερο.

Αντλιοστάσιο Αδριανής: Αξιοποιήθηκε και λειτουργεί για
να καλύψει ολοκληρωμένα το αρδευτικό δίκτυο της Αδριανής

Μ

ια ακόμη παρέμβαση του Δήμου σε μία γεώτρηση όπου είχαν βγει οι σωλήνες και είχε ακυρωθεί. Αξιοποιήθηκε και λειτουργεί για να
καλύψει ολοκληρωμένα το αρδευτικό δίκτυο της Αδριανής. Συμπληρώνει παράλληλα τις ανάγκες σε νερό της δεξαμενή άρδευσης, στην
περιοχή του οινοποιείου Λαζαρίδη, στο δρόμο για το Δοξάτο . Λειτουργεί με ρεύμα, με ένα εκ νέου ανακαινισμένο εσωτερικά ηλεκτρολογικό
πίνακα, όπως και με νέες συνδέσεις , σωληνώσεις , βάνες. Μ΄ αυτό τον τρόπο, μαζί με την παλαιότερη γεώτρηση που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει εξολοκλήρου τις ανάγκες, για τους καλλιεργητές των αμπελώνων και των αγροτών, αξιοποιώντας μια παροπλισμένη γεώτρηση
λύνεται ένα ακόμη πρόβλημα για τους συνδημότες μας.
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Βελτιώνουμε την αισθητική εικόνα του Δήμου μας
κιόσκια και τα παγκάκια τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία

Β

ελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών
μας.
Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου μας που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων του Δήμου μας όσο
και των επισκεπτών μας. Σειρά είχαν τα κιόσκια και τα παγκάκια
τα οποία τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία του Δήμου μας και θα
προσφέρουν ίσκιο, δροσιά και ξεκούραση στους πολίτες ιδιαίτερα
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με τον νέο αυτό αστικό εξοπλισμό
οι επισκέπτες και οι κάτοικοι του Δήμου μας θα έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν και να θαυμάζουν την πανέμορφη φύση της
Παρανέστιας γης μας. Συγκεκριμένα τα κιόσκια τοποθετήθηκαν:
1 Διασταύρωση Μεσοχώρι Παρανεστίου
2 Πτελέα στην βρύση του Τσίτσου
3 Πλατανιά Αλώνι δίπλα στο κτίριο του ΟΤΕ
4 Πλατανόβρυση στην είσοδο του χωριού
Τα παγκάκια τοποθετήθηκαν και στις δύο Δημοτικές Ενότητες, σε
Οικισμούς και Υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες που υπήρχαν.
Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την εικόνα του Δήμου μας, να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας, δεν φεύγουμε από τον
στόχο μας, να γίνει ο Δήμος μας Τόπος να Ζω.

Nέο, σύγχρονο
απορριμματοφόρο
στην υπηρεσία καθαριότητας
του Δήμου μας

Τ

ην Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου παραλήφθηκε ένα νέο απορριμματοφόρο στο Δήμο Παρανεστίου που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες
καθαριότητας των δημοτών. Το όχημα είναι υπερσύγχρονο και λειτουργεί με βάση την εξοικονόμηση πόρων και εκπέμπει χαμηλούς
ρύπους. Η παραλαβή του
έγινε μέσω του προγράμματος ¨Φιλόδημος ΙΙ¨
και δεν επιβαρύνει οικονομικά τους Δημότες. Ο
Δήμαρχος Παρανεστίου κ.
Αναστάσιος Καγιάογλου
δήλωσε: «Με μεγάλη μου
χαρά ο Δήμος Παρανεστίου παρέλαβε το νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο

που θα καλύπτει καθημερινά τις ανάγκες στο Δήμο μας. Είναι ένα
όχημα υπερσύγχρονο, ασφαλές και χαμηλών ρύπων που θα συμβάλει
αισθητά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση
πόρων. Με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας και των υπηρεσιών καθαριότητας αλλά και της προστασίας
των εργαζομένων μας συνεχίζουμε το έργο μας κάνοντας τον Δήμο
μας ένα τόπο να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας».
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Στηρίζουμε και ενισχύουμε έμπρακτα
την προσπάθεια των πρωταθλητών μας
Τ

ο Δήμαρχο Παρανεστίου Τάσο Καγιάογλου επισκέφθηκαν για
ανταλλαγή ευχών οι πανελληνιονίκες αθλητές - δημότες του
Δήμου Παρανεστίου Τριανταφυλλίδης Παντελής - Πρωταθλητής της
Άρσης Βαρών, Ανδρέογλου Άγγελος - Πρωταθλητής του Δέκαθλου
και Ανδρέογλου Αντώνης επίσης Πρωταθλητής του Δέκαθλου. Στην
εθιμοτυπική επίσκεψη οι πρωταθλητές του Δήμου μας ευχήθηκαν
στον Δήμαρχο Χρόνια Πολλά με Υγεία και μια δημιουργική χρονιά
και πορεία για τον Δήμο. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του ευχήθηκε

Χρόνια Πολλά , Καλή χρονιά , Υγεία και κάθε προσωπική Επιτυχία
και τους παρέδωσε συμβολικά Χριστουγεννιάτικα Δώρα. Συγκεκριμένα ανέφερε: « Είναι τιμή μας και χαρά μας που είστε δημότες του
Δήμου μας και κάνετε γνωστό τον Δήμο μας με τις επιτυχίες και τις
διακρίσεις σας. Ευχόμαστε πάντα να είστε στο ψηλότερο βάθρο και
να συνεχίζετε να λάμπετε ως αστέρια, με τις επιτυχίες σας. Ως Δήμος
θα είμαστε δίπλα σας, θα σας στηρίζουμε και θα σας συμπαραστεκόμαστε έμπρακτα σε κάθε προσπάθεια σας για ακόμη υψηλότερες
επιδόσεις».

Με ένα νέο δίκτυο ύδρευσης οι κάτοικοι των Διποτάμων

Ο

ι κάτοικοι των Διποτάμων θα έχουν πλέον άφθονο
καθαρό πόσιμο νερό. Αξιοποιώντας το νερό της πηγής Πιπερίτσας (καλλιέργεια- υδρομάστευση) μεταφέρθηκε το νερό στο χωριό Διπόταμα με κατασκευή νέου
δικτύου, συνολικού μήκους 2.400 μέτρων καλύπτοντας
έτσι τις ανάγκες ύδρευσης, του οικισμού. Ένα χρόνιο
πρόβλημα των κατοίκων που τους ταλαιπωρούσε αφήνοντας τους χωρίς νερό κυρίως τους καλοκαιρινούς
μήνες σήμερα δόθηκε λύση. Το πολυτιμότερο αγαθό, το
νερό, επαρκεί πλέον τόσο για τους κατοίκους όσο και
τους επισκέπτες του χωριού. Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου ευχαρίστησε θερμά
τον Δήμαρχο Δράμας κ. Μαμσάκο Χριστόδουλο, τον
Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Δράμας κ. Χατζηγιάννη Αναστάσιο
και την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΔ που με την δική
τους βοήθεια ολοκληρώθηκε αυτό το σημαντικό για το
χωριό και τους κατοίκους του έργο.

Με 1.003.737,05 ευρώ χρηματοδοτείται
ο Δήμος μας για την ενεργειακή αναβάθμιση
σχολείων και κοινοτικών καταστημάτων
Τ

α ευχαριστήριά του προς τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο εξέφρασε ο δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου για
την έγκριση της πρότασης που υπεβλήθη στο ΕΣΠΑ .
Με γρήγορα αντανακλαστικά οδ Δήμος μας κατάφερε μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα να ετοιμάσει και να ωριμάσει ένα τόσο μεγάλο
έργο. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της Δημοτικής μας Αρχής
εργαζόμαστε, κάτι που το αποδεικνύουμε καθημερινά, για την δημιουργία ενός πράσινου δήμου, ενός δήμου που θα σέβεται και θα
προστατεύει το περιβάλλον. Η βελτίωση της λειτουργικότητας των
κτιρίων και κυρίως των σχολικών μας μονάδων, σε συνδυασμό με τη
εξοικονόμηση πόρων θα μας δώσει την δυνατότητα αποτελεσματικότερης αξιοποίησης αυτών των πόρων προς όφελος των Δημοτών και
των παιδιών μας.
Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση
των:
• Κοινοτικού Καταστήματος Αδριανής,
• Κοινοτικού Καταστήματος Νικηφόρου,
• Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Νικηφόρου,
• Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου και
• Νηπιαγωγείου Παρανεστίου
Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:
1. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή των κτιρίων
3. Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με

πλαίσιο αλουμινίου και διπλό υαλοπίνακα με μαλακή επίστρωση και
διάκενο αέρα
4. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης
5. Αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου με νέους υψηλής συμπύκνωσης
6. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτιρίων

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας
Γιώργου Παπαδόπουλου στο Δήμο μας

Μ

ε την ευκαιρία της έλευσης του νέου έτους επισκέφθηκε τον
Δήμο μας και ανταλλάξαμε ευχές σε μια θερμή ατμόσφαιρα, ο
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γιώργος Παπαδόπουλος.
Παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Κυπραίος μαζί με συνεργάτες του Δήμου μας στο Νικηφόρο. Παράλληλα ο Αντιπεριφερειάρχης
επισκέφθηκε και το παρακείμενο κτηνιατρείο όπου αναφέρθηκε στην
επικείμενη βελτίωση των εγκαταστάσεων του. Έγινε μια εκτενής συζήτηση για θέματα που αφορούν την Περιφέρεια και το Δήμο Παρανεστίου και την περαιτέρω συνεργασία των δύο θεσμών με θέματα που
άπτονται της αρμοδιότητας τους.

