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Μεγάλωσε η οικογένεια του Δήμου Παρανεστίου 
Οι υπηρεσίες μας ενισχύονται με 6 νέους υπαλλήλους 

MyKEPlive Δήμου 
Παρανεστίου:  
Εξυπηρέτηση 

των δημοτών μας 
μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου ξεκαθάρισε ότι δεν είναι 
αντίθετος στη δημιουργία αιολικών πάρκων, την 

οποία όπως είπε θεωρεί μία καθαρή μορφή ενέρ-
γειας αλλά σε καμία περίπτωση δε γίνεται να τοπο-
θετηθούν στο συγκεκριμένο σημείο. Ενώ προσκάλε-
σε τους επενδυτές να έρθουν σε επαφή με το Δήμο 

ώστε να τους υποδείξει κατάλληλο σημείο.

Ανακαινίστηκε και λειτουργεί  ξανά 
η βιβλιοθήκη της Αδριανής

Η βιβλιοθήκη είναι δωρεά του ευεργέτη  ιατρού Στυλιανού Σαμαρά 

Σελίδα 2

Σελίδα 6
Σελίδα 7

Για πρώτη φορά 
ο Δήμος μας 
συμμετείχε 

στο πρόγραμμα 
κινητικότητας 

των υπαλλήλων 
του Δημοσίου 

το 2020 

Συνέντευξη Δημάρχου Παρανεστίου στην εκπομπή 
‘‘Περίμετρος’’ της ΕΡΤ

Τις αντιρρήσεις του υπέβαλε 
 ο Δήμος Παρανεστίου στην 
 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 για την τοποθέτηση Ανεμογεννητριών 
στην περιοχή Τραχωνίου-Λειβαδίτη

Σελίδα 2
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Ανακαινίστηκε και λειτουργεί  ξανά 
η βιβλιοθήκη της Αδριανής

Η βιβλιοθήκη είναι δωρεά του ευεργέτη  ιατρού Στυλιανού Σαμαρά 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της βιβλιο-
θήκης η οποία στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα της Αδριανής. Διαθέτει 
πλέον οργανωμένη αίθουσα αναγνωστηρίου με δύο (2) Η/Υ που έχουν 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη είναι δωρεά του ευεργέτη του χωριού 
μας, ιατρού Στυλιανού Σαμαρά και σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 6200 
τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων. Είναι στελεχωμένη μέσω της 
κοινωφελούς εργασίας με έναν βιβλιοθηκονόμο και λειτουργεί ως δανειστι-

κή καθημερινά από 07.30 έως 13.30. Η συμβολή του Προέδρου του Νομικού 
Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας  Δή-
μου Παρανεστίου  κ. Σάββα Χορόζογλου  και του Προέδρου της  Κοινότητας  
Αδριανής  κ. Στράτου Παπαδόγλου ήταν καίρια για να γίνει πραγματικότητα 
το έργο αυτό. Παραδίδουμε σήμερα στους δημότες μας έναν ακόμη χώρο 
γνώσης και πολιτισμού.

Δωρεάν ασύρματο διαδίκτυο 
στους κοινόχρηστους χώρους 

της  κοινότητας Σίλης (Πρασινάδα) 

Με μεγάλη 
μας χαρά 

ανακοινώνουμε 
στους  κατοίκους 
της Κοινότητας 
Σίλης (Πρασι-
νάδα) ότι έχουν 
πλέον  ελεύθερη 
πρόσβαση μέσω 
WiFi στο διαδί-
κτυο. Ο Δήμος 
Π α ρ α ν ε σ τ ί ο υ 
υλοποιώντας την 
δέσμευση του 
για την απρό-
σκοπτη και δι-
αρκή πρόσβαση 
των κατοίκων 
της Πρασινάδας 
στο διαδίκτυο 
εγκατέστησε ει-
δικό εξοπλισμό 
και κεραία στο κτήριο της Κοινότητας που φιλοξενεί εκθέματα από την πανί-
δα και την χλωρίδα της γύρω περιοχής. Η ανάπτυξη των δικτύων WiFi στον 
Δήμο μας είναι σταθερή προς την κατεύθυνση κάλυψης όλων των οικισμών. 
Σήμερα οι κάτοικοι της Αδριανής, του Νικηφόρου, της Ψηλής Ράχης, της Πλα-
τανιάς , των Χαμοκέρασων, του Παρανεστίου, του Μεσοχωρίου και της Πρα-
σινάδας απολαμβάνουν την υπηρεσία δωρεάν ασύρματου διαδικτύου στους 

Για πρώτη φορά ο Δήμος μας συμμετείχε στο πρόγραμμα 
κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου το 2020 

Μεγάλωσε η οικογένεια 
του Δήμου Παρανεστίου 
Οι υπηρεσίες μας ενισχύονται 

με  6 νέους  υπαλλήλους 
Μετά από πολλά χρόνια και για πρώτη φορά ο Δήμος μας συμμετείχε στο 
πρόγραμμα κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου το 2020 και σήμε-
ρα υποδέχθηκε τους νέους υπαλλήλους μας. Σήμερα η οικογένεια του Δή-
μου μας μεγάλωσε. Υποδεχθήκαμε τους έξι (6) νέους υπαλλήλους μας και 
τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία με υγεία πάνω από όλα. Είμαι πολύ χα-
ρούμενος που την προσθήκη και την συμβολή πλέον των νέων υπαλλήλων, 
ο Δήμος ενισχύεται ακόμη περισσότερο σε τομείς υποστελεχωμένους και 
μαζί τους θα συνεχίσει την πορεία του, δημιουργώντας στον Τόπο συνθήκες 
αντάξιες των προσδοκιών μας.
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Πραγματοποιήθηκε η 1η 

επίσημη συνάντηση όλων 
των φορέων του Νομού 

μας και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
για την από κοινού στήριξη της 
υποψηφιότητας ένταξης του 
Παρθένου Δάσους Φρακτού του 
Παρανεστίου στην λίστα Μνημεί-

ων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO.
Στην συνάντηση συμμετείχαν :
Ο Βουλευτής Δράμας κ. Μπλού-
χος Κωνσταντίνος
Ο Βουλευτής Δράμας κ. Ξανθό-
πουλος Θεόφιλος

Ο Περιφερειάρχης  Α.Μ.Θ. κ. Μέ-
τιος Χρήστος
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Δράμας 
κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ο Δήμαρχος Δράμας και Πρόε-
δρος της Επιτροπής Τουρισμού 
της ΚΕΔΕ κ. Μαμσάκος  Χριστό-
δουλος

Ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου  
Δράμας κ. Γεωργιάδης  Στέφανος
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου  Α.Μ.Θ. κ. Παπαθεο-
δώρου Χρήστος
Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός  

Συνάντηση  των φορέων της Δράμας και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Για την από κοινού στήριξη της υποψηφιότητας ένταξης του Παρθένου Δάσους Φρακτού 

του Παρανεστίου στην λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Σύμβουλος σε θέματα  Πολιτι-
σμού Α.Μ.Θ. κ.  Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόρης
Ο Ειδικός Συνεργάτης του Αντι-
περιφερειάρχη Δράμας και πρώ-
ην Δήμαρχος Δράμας κ. Μαργα-
ρίτης Θωμάς
Στην συνάντηση ο Δντης της 
Έδρας Con-E-Ect της UNESCO 
που ανήκει στο Τμήμα Δασο-
λογίας & Φ.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ. 
Εμμανουλούδης Δημήτριος μαζί 
με την συνεργάτιδα του Δασο-
λόγου κ. Παπαδοπούλου Μαρία 
ενημέρωσαν για την πορεία προ-
ετοιμασίας του φακέλου υποψη-
φιότητας του Παρθένου Δάσους 
Φρακτού στον  κατάλογο  των 

Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς με Ιδιαίτερο Φυσικό Κάλος 
της UNESCO.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος 
Παρανεστίου ανέφερε: 
"Είμαι πολύ χαρούμενος που 
σήμερα όλοι μαζί δεσμευτήκαμε 
ότι θα στηρίξουμε την προσπά-
θεια για την ανάδειξη του μο-
ναδικής ομορφιάς μνημείου της 
φύσης,  του Παρθένου Δάσους 
Φρακτού σε Μνημείο Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Μία προσπάθεια που πραγμα-
τοποιείται για πρώτη φορά στην 
ιστορία της χώρας μας καθώς 
μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει 
υποψηφιότητα για ένταξη στο 
Παγκόσμιο Χάρτη Μνημείων 
Φυσικής Κληρονομιάς. Με αυτόν 
τον τρόπο ενισχύουμε την εξω-
στρέφεια μας και μέσω της Διε-
θνούς Δικτύωσης αναδεικνύουμε 
το  Δήμος μας σε περιοχή με 
ιδιαίτερη πολιτισμική και περι-
βαλλοντική αξία. Με την ομοψυ-
χία και την συμπαράσταση όλων 
μας η επιτυχία του μεγάλου αυ-
τού στόχου θα είναι εφικτή και 
θα τα καταφέρουμε". 

Επίσκεψη στο Δήμαρχο Παρανεστίου πραγματοποίησε 
 ο νέος Διοικητής Πυροσβεστικής κ. Στούπας Δανιήλ  

και ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου  
Παρανεστίου, Πυροσβέστης κ. Δημίου Πέτρος.
Στην συνάντηση παρόντες  επίσης ήταν ο Αντιδήμαρχος  κ. Κυ-
πραίου Πέτρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δασκά-
λου Θωμάς.  Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Πολιτική 
Προστασία και την γενικότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρε-
σιών του Δήμου Παρανεστίου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσί-
ας. Αναφέρθηκαν κυρίως στην ιδιαιτερότητα  της περιοχής με 
την μεγάλη δασοκάλυψη και διαπιστώθηκε η πρόθεση για μια 
συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. 

Επίσκεψη της ηγεσίας  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 στο Δήμο Παρανεστίου



4

Τον Δήμαρχο Παρανεστίου 
κ. Αναστάσιο Καγιάογλου 

επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του 
Σωματείου ΑΜΕΑ Ν. Δράμας 
κ. Αποστολίδης Κωνσταντίνος 
συνοδευόμενος από την Γραμ-
ματέα του Σωματείου κ. Πανα-
γιώτα Διαμαντή, προκειμένου να 
του παραδώσουν ευχαριστήρια 
επιστολή σχετικά με την απόφα-

ση του Δήμου για μείωση των 
Δημοτικών Τελών στις ευπαθής 
ομάδες του Δήμου μας. Κατά 
την συνάντηση συζήτησαν σημα-
ντικά θέματα που απασχολούν 
τα Άτομα με Αναπηρία,  καθώς 
και τις δράσεις του Δήμου που 
αφορούν την προσβασιμότητα 
στα Δημοτικά Κτήρια, την κατα-
σκευή τουαλετών ΑΜΕΑ σε όλες 

Επίσκεψη εκπροσώπων Σωματείου  
ΑΜΕΑ Ν. Δράμας στο Δήμαρχο Παρανεστίου

τις σχολικές μονάδες του Δήμου 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
μέσω των προγραμμάτων «Βο-
ήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο 
Κοινότητας».  Ο Δήμαρχος Παρα-
νεστίου δήλωσε: Είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος για την επίσκεψη 
των εκπροσώπων του Σωματεί-
ου ΑΜΕΑ Ν. Δράμας και για την 
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση 
που είχαμε τόσο για τις δράσεις 

του Σωματείου όσο και του Δή-
μου Παρανεστίου. Ο  Δήμος μας 
θα είναι σταθερά στο πλευρό 
των ανθρώπων που χρήζουν ιδι-
αίτερης φροντίδας καθώς είναι 
πρωτεύων μέλημα μας να προ-
κρίνουμε λύσεις και να αγκαλιά-
ζουμε όλους τους Δημότες μας 
και ιδιαίτερα τις ευπαθής ομάδες 
με μέτρα στήριξης. 

200 Χρόνια από την Επανάσταση

Εορτάστηκε στο Δήμο Παρανεστίου, σε όλες τις Κοινό-
τητες η διπλή Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

και η 25η Μαρτίου, η ημέρα της Ελληνικής Επανάστασης. 
Μια μέρα συγκίνησης υπερηφάνειας για τους ήρωες μας ! 
Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. 
Η παρουσία των αρχών ήταν διακριτική και οι εκδηλώσεις 
λιτές. Τίμησα με την παρουσία μου καταθέτοντας στεφάνι 
στην κοινότητα Αδριανής και στην κοινότητα Νικηφόρου. 
Επίσης παραβρέθηκαν σε όλες τις κοινότητες του Δήμου 
μας εκπρόσωποι της παράταξης μας , ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Στυλιανίδης , οι Αντι-
δήμαρχοι κ. Σάββας Χορόζογλου κ. Πέτρος Κυπραίος, κ. 
Νικόλαος Λαζαρίδης , κ. Γεώργιος Ευθυμιάδης , Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.Ιωάννα Παλάσκα, Ηρακλής Αλαγκιοζίδης, και 
ο Δ.Σ. κ. Γεώργιος Γεωργιάδης, εκπρόσωπος της Περιφέρει-
ας κ. Θωμάς Μαργαρίτης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 
οι Πρόεδροι των τοπικών Συλλόγων . Μετά την Δοξολογία 
και την κατάθεση στεφάνων τηρήθηκε ένα λεπτό σιγής και 
ακούστηκε παντού ο Εθνικός Ύμνος.
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Με 50 νέους κάδους απορριμμάτων 
εφοδιάστηκε ο Δήμος μας

Με την προμήθεια ακόμη 50 κάδων απορριμμάτων ενισχύε-
ται και διευρύνεται η καθαριότητα στο Δήμο Παρανεστίου. 

Θα τοποθετηθούν σε σημεία που έλειπαν ή θα αντικαταστήσουν 
άλλους που έχουν φθαρεί. Η προσπάθεια για έναν σύγχρονο 
Δήμο είναι μέλημα της Δημοτικής Αρχής που μάχεται και δίνει 
λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, για ένα νοικοκυρεμέ-
νο, όμορφο και προπάντων καθαρό Δήμο Παρανεστίου.

Προστατευτικές Μπάρες 
για την  ασφαλή

 διέλευση των οδηγών

Από τον Αη Γιάννη Πλατανιάς προς Πλατανάκια με σύνδεση στον 
κεντρικό ( Β΄ Εθνικής οδού Δράμας –Παρανεστίου- Ξάνθης) 

τοποθετήθηκαν στηθαία στη γέφυρα που βρίσκεται πάνω σε επι-
κίνδυνη στροφή, όπου περνάει χείμαρρος. Στο πλαίσιο της ανάγκης 
αποφυγής κινδύνων, δίνουμε διαρκώς λύσεις σημαντικές, για ασφα-
λή διέλευση, με ελάχιστο κόστος, γρήγορες ,και αποτελεσματικές! 
Δεχθήκαμε πολλά 
Συγχαρητήρια και  μπράβο από τους διερχόμενους οδηγούς, που με-
τακινούνται στο συγκεκριμένο σημείο.

Στα πλαίσια της καθαριότητας και της ομαλής λειτουργίας 
του δικτύου ομβρίων υδάτων της Κοινότητας Αδριανής 

έγινε καθαρισμός των φρεατίων από ειδικό μηχάνημα , με 
την συμβολή 
του Αντιδη-
μάρχου κ. Πέ-
τρου Κυπραί-
ου και του 
Προέδρου της 
Κοινότητας 
Αδριανής κ. 
Στράτου Πα-
παδόγλου. 
Μια αναγκαία 
ενέργεια ενό-
ψει του καλο-
καιριού, όπου 
το δίκτυο θα 
πρέπει να λει-
τουργεί απρό-
σκοπτα και 
ανεμπόδιστα.

Συστηματικός καθαρισμός φρεατίων στην Αδριανή
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Συνεχείς οι αισθητικές και λειτουργικές 
παρεμβάσεις στο Δήμο Παρανεστίου 

Μια μεγάλη αλλαγή επιτελείται το τελευταίο διάστημα στο Παρα-
νέστι. Συνεργεία του Δήμου  έκαναν 

αποκομιδή μπαζών και διαμόρφωσαν τον 
χώρο του ΟΣΕ ,από το πασάζο του Κάτω 
Θόλου, μέχρι το κατάστημα του κ. Μποζίδη, 
εσωτερικά του αύλειου χώρου και απο-
ψίλωσαν την επιφάνεια που κάλυπτε όλη 
αυτή την έκταση. Παράλληλα έγινε  αποκα-
τάσταση, συντήρηση και βαφή όλων των ξύ-
λινων κιγκλιδωμάτων του κεντρικού δρόμου 
του Παρανεστίου από το κατάστημα της κ. 
Μανουσάκας , έως το Κέντρο Υγείας σε μια 
ακτίνα περί το ένα χιλιόμετρο. Η  περιοχή, 

μαζί με τα νέα περίτεχνα 
παγκάκια και αυτά που 
συντηρήθηκαν δίνουν 
στον κάτοικο και στον 
επισκέπτη την εικόνα 
ενός περιποιημένου, 
καθαρού και συντηρη-
μένου Παρανεστίου.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτη φάση συντήρησης 
και επισκευής των ποτιστρών

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με τους κτηνοτρόφους της πε-
ριοχής και την δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι θα κάνει ότι χρειαστεί, 
για να στηρίξει τον κλάδο που συμβάλει τα μέγιστα στην αγροτική ανά-
πτυξη και στην διατήρηση του πληθυσμού μας, ο οποίος συρρικνώνεται 
συνεχώς, προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων σύμφωνα με τις προτάσεις 
τους. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση συντήρησης και επισκευής 
των ποτιστρών στη Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου στις θέσεις, Λεπίδα, 
Παγκάλου, Γούβες-Στάμνα, Κρήνη, Στέρνα- Ευθυμιάδη και Μελισσο-
χώρι- Καρόπουλου και στη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου, στις θέσεις 
εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης Σωτήρος , Ακρόπολη, Νταούλτσαϊ, Χότζα-
λαρ, Σαχίνι, Τουμπαλάκι, προς Ανεμογεννήτριες , Αη Γιάννη Αδριανής και 
Ομβριοδεξαμενή Αδριανής, δύο πάνω από την Πλατανόβρυση και δύο 
στο Μαυροκορδάτο και συνεχίζουμε την ολοκλήρωση όλων των υπολοί-
πων ποτιστρών. Συγχρόνως βελτιώθηκε η προσβασιμότητα τόσο προς τις 
κτηνοτροφικές μονάδες όσο και προς τις γεωργικές καλλιέργειες με την 
συντήρηση των οδών και την διάνοιξη νέων. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει 
την προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών και θα είναι συνεχώς δίπλα 
στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες που καθημερινά μάχονται για την 
επιβίωσή τους.

Χρώμα και  φως  στις αίθουσες 
των σχολείων μας

Τέρμα πια οι σκισμένες κουρτίνες και τα ετοιμόρροπα κουρτινόξυλα. 
Έχοντας ως κύριο γνώμονα ότι προτεραιότητα στο Δήμο μας είναι τα 

παιδιά μας, θελήσαμε να δώσουμε χρώμα και ποιότητα στις αίθουσες 
των σχολείων μας. Αντικαταστήσαμε τις κουρτίνες, τα κουρτινόξυλα, και 
τοποθετήσαμε νέους διαδραστικούς πίνακες στα Γυμνάσια με Λυκει-
ακές Τάξεις Παρανεστίου και Νικηφόρου. Έτσι, οι μαθητές του Δήμου 

μας όταν θα επιστρέψουν με το καλό στα σχολεία τους, μετά την λήξη 
της αναστολής λειτουργίας τους, θα βρεθούν σε ένα ανακαινισμένο, 
όμορφο και λειτουργικό περιβάλλον. Αντικρίζοντας μια νέα εικόνα που 
πιστεύουμε ότι θα τους γεμίσει χαρά, χρώμα και «φως» μέσα στην δύ-
σκολη πραγματικότητα που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ την πρόεδρο της 
Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας και Δημοτική Σύμβουλο κ. 
Ιωάννα Παλάσκα που συμβάλλει, τα μέγιστα στις αρμοδιότητες που τις 
έχουν ανατεθεί, καθώς και τους Δ/ντες των Σχολείων μας για την συνερ-
γασία τους.

MyKEPlive Δήμου Παρανεστίου:  Εξυπηρέτηση 
των δημοτών μας μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι Δημότες του Δήμου Παρανεστίου   έχουν πλέον  την δυνατότητα 
να εξυπηρετούνται , χωρίς την φυσική τους παρουσία , μέσω τηλεδι-
άσκεψης από το ΚΕΠ Νικηφόρου.Η διαδικασία είναι απλή και η εξυ-
πηρέτηση πραγματοποιείται μέσω της πύλης mykeplive.gov.gr

Μετά την 
είσοδο στην 
πύλη με τους 
κωδικούς 
Taxisnet οι 
πολίτες εισέρ-
χονται στην 
υπηρεσία , 
επιλέγουν 
«εξυπηρέ-
τηση από το 
Δήμο σας» , 
καθορίζουν 

την ημέρα, την ώρα και το θέμα για το οποίο επιθυμούν να εξυπη-
ρετηθούν και πατάνε κράτηση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και στο 
e-mail που έχουν δηλώσει τους έρχεται επιβεβαίωση του ραντεβού 
και ο σύνδεσμος με τον οποίο θα συνδεθούν απομακρυσμένα με το 
ΚΕΠ Νικηφόρου. 
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Ασφαλής διέλευση σε δύο επικίνδυνα σημεία

Τοποθετήθηκαν δύο μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα 
στην διασταύρωση για την κτηνοτροφική μονάδα των αδερ-
φών Ψαλτικίδη και το Κέντρο Συνοριακής Φύλαξης, στα όρια 
της Κοινότητας Παρανεστίου, σε σημεία που ήταν ιδιαίτερα 
επικίνδυνα όπου πλέον παρέχεται η απαραίτητη Ασφάλεια και 
προστατεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Ο Δήμος προάγει 
και αναβαθμίζει την απαραίτητη Ασφάλεια των συνδημοτών 
του και προσφέρει καθημερινά λύσεις.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο 
δήμαρχος Παρανεστίου σχο-

λιάζοντας το θέμα της δημιουρ-
γίας αιολικών πάρκων ανέφερε 
ότι υπάρχουν αντιδράσεις από 
φορείς, από περιβαλλοντικές 
ομάδες, από οικολογικές οργα-
νώσεις ότι κάποια εταιρεία που 
κινείται στην κατεύθυνση για 
να πάρει αδειοδότηση για τη 
δημιουργία αιολικών πάρκων 
στο Λειβαδίτη και Αχλαδόβου-
νο.
Όπως είπε ο δήμαρχος Πα-
ρανεστίου είναι μια περιοχή 
με πλούσιο φυσικό κάλλος 
ενώ στο συγκεκριμένο σημείο 
υπάρχει ο καταρράκτης Τραχω-
νίου Λειβαδίτη και Λεπίδα. 
Σημειώνοντας ότι αν προχω-
ρήσει το θέμα με τις ανεμο-
γεννήτριες θα διαταραχθεί το 
φυσικό κάλλος της περιοχής με 
αρνητικές επιπτώσεις στον του-
ρισμό και σε κάθε περίπτωση 
δε συνάδει με την ομορφιά της 
φύσης.
Ο δήμαρχος Παρανεστίου ξεκα-
θάρισε ότι δεν είναι αντίθετος 

στη δημιουργία αιολικών πάρ-
κων, την οποία όπως είπε θεω-
ρεί μία καθαρή μορφή ενέργει-
ας αλλά σε καμία περίπτωση 
δε γίνεται να τοποθετηθούν 
στο συγκεκριμένο σημείο. Ενώ 
προσκάλεσε τους επενδυτές να 
έρθουν σε επαφή με το Δήμο 
ώστε να τους υποδείξει κατάλ-

ληλο σημείο.
Τέλος, ανέφερε ότι σε συνερ-
γασία με το δήμαρχο Ξάνθης 
έχουν υποβάλλει τις αντιρρή-
σεις τους στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας ώστε να απορρι-
φθούν οι αιτήσεις που έχουν 

κάνει οι επιχειρηματίες και να 
απορριφθεί η αδειοδότηση. 
Ενώ ανάφερε ότι θα έπρεπε οι 
ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν 
και να λάβουν τη σύμφωνη 
γνώμη του δημοτικού και περι-
φερειακού συμβουλίου.

Συνέντευξη δημάρχου Παρανεστίου στην εκπομπή Περίμετρος της ΕΡΤ
Τις αντιρρήσεις του υπέβαλε ο Δήμος Παρανεστίου στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  

για την τοποθέτηση Ανεμογεννητριών στην περιοχή Τραχωνίου-Λειβαδίτη

Τουαλέτες ΑμεΑ στα Δημοτικά Σχολεία 
του Δήμου Παρανεστίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τις τουαλέτες ΑμεΑ μέσω του 
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στις σχολικές μονάδες Αδριανής, 

Νικηφόρου και Παρανεστίου και πλέον όλα τα σχολεία διαθέτουν 
ράμπες και σύγχρονες τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η 
Δημοτική  Αρχή  του Δήμου Παρανεστίου με γρήγορα αντανακλα-
στικά κατάφερε να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 
και να υλοποιήσει άμεσα την κατασκευή των τουαλετών ΑμεΑ στα 

σχολεία. Όπως αναφέρει 
σε σχετική του ανάρτηση 
ο Δήμαρχος Παρανεστίου 
Αναστάσιος Καγιάογλου’’ 
Ο Δήμος μας καθημερινά 
επιδεικνύει την κοινωνική 
του ευαισθησία ιδιαίτερα 
στις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού ώστε όλοι 
οι συνδημότες μας να 
έχουν ίση πρόσβαση στα 
δημόσια αγαθά. Δημιουρ-
γούνται πλέον σύγχρονες 
υποδομές εφάμιλλες των 

αστικών Δήμων και παρέχονται ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες 
σε όλη την μαθητική κοινότητα.’’



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΚΠΟΤΑ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου και το Δ.Σ. ευχαρι-
στούν την ΔΕΚΠΟΤΑ και τον Πρόεδρό της κ. Ελευθέριο Καλλινικίδη για 

τη δωρεά βιβλίων προς την Βιβλιοθήκη της Κοινότητας Αδριανής του Δήμου 
Παρανεστίου.
Η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου Παρανεστίου για την ενίσχυση 
της Βιβλιοθήκης Αδριανής βρήκε συμπαραστάτη και αρωγό την ΔΕΚΠΟΤΑ.
Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν και συνεισφέρουν έμπρακτα στον εμπλουτισμό 
και ανάδειξη του πολιτισμού στην περιοχή μας.

Κατασκευή αγωγού για τις ανάγκες  
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Κατασκευάστηκε στην περιοχή Πολυνερίου αγωγός και «γέφυρα» πρόσβα-
σης, μήκους 12 μέτρων, για τις ανάγκες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
του κ. Δημητρίου Μακρή και συγγενών του. Για το συγκεκριμένο έργο, έγινε 
τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων (Φ 300) του ενός μέτρου και χαλικόστρωση, 
λόγω μεγάλης επικινδυνότητας. Το πρόβλημα ήταν χρόνιο και δημιουργούσε 
προβλήματα μετακίνησης, μεταφέροντας φερτά υλικά πάνω στον κεντρικό 
άξονα Δράμας- Ξάνθης. Μόλις ενημερώθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Χο-
ρόζογλου ανταποκρίθηκε άμεσα και έγινε η παρέμβαση από το Δήμο Παρα-
νεστίου. Μέλημά μας η εξυπηρέτηση των δημοτών μας, για ένα Δήμο Τόπο 
να ζω!

Διανομή Τροφίμων ΤΕΒΑ
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
μας: το Κέντρο Κοινότητας , Βοήθεια στο Σπίτι, με επικεφαλής τον Προ-
ϊστάμενο των κοινωνικών αυτών δομών κ. Καλαϊτζόγλου Μανώλη, τους 
Αντιδημάρχους και πρωτεργάτη τον πρόεδρο κ.Πετράκη Σάββα της Κοι-
νότητας Νικηφόρου, όπου συγκεντρώνονται σε πρώτη φάση, τα τρόφιμα 
και διάφορα άλλα είδη. Η συμβολή τους μεγάλη, ώστε να διανεμηθούν 
στο διάστημα αυτό στους απόρους συμπολίτες μας και σε άτομα που 
ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Η κοινωνική αυτή προσφορά 
ήταν αποτέλεσμα του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. , της Ένωσης Κυριών Δρά-
μας- Τράπεζα Τροφίμων, προσφορές από τους κ.Βαμβακίδη Μανώλη ,κ. 
Κουρουτζίδη Παναγιώτη και άλλους ιδιώτες όπως και σίτιση και υποστή-
ριξη σ΄ όλους τους συνδημότες μας που έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε δί-
πλα στους ανθρώπους μας φιλικά και ανθρώπινα με αυξημένη μέριμνα, 
στηρίζοντας και αναβαθμίζοντας συνεχώς την παροχή φροντίδας.

Η όμορφη φύση και το λευκό τοπίο 
αποζημιώνει το όνειρο

 κάθε παιδιού και μεγάλου 
 Ο Δήμος μας όμως στις επάλξεις!

Στις 14 Φεβρουαρίου ήταν μια «άσπρη» ημέρα για τον Δήμο μας κάτι 
που χάρηκαν οι μικροί και όχι μόνο φίλοι μας. Εμείς όμως είμαστε στις 
επάλξεις για την αντιμετώπιση αυτού του «δώρου». Ειδικά συνεργεία σ΄ 
όλο το Δήμο επιχειρούσαν για την διάνοιξη των δρόμων, έπειτα από την 
σφοδρή χιονόπτωση στην περιοχή μας. Πολλά συγχαρητήρια στους αντι-
δημάρχους, τους συνεργάτες, χειριστές, οδηγούς και εργάτες καθαριότη-
τας που ήταν συνεχώς δίπλα μας επί το έργον .


