Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ - ο τόπος μας

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ

1

ο τόπος μας
Τε ύ χ ο ς 6 ο

Μ Α Ρ Τ Ι ΟΣ 2 0 2 2

Αναβάθμιση
ιστοσελίδας
από τον Δήμο
Παρανεστίου
www.paranesti.gr
Σελίδα 2

Για πρώτη φορά
Βρεφικός Σταθμός
στην Αδριανή
Σελίδα 2

Με πρωτοβουλία
του Δημάρχου
Παρανεστίου
η συνάντηση
εργασίας των
Δημάρχων Δράμας,
Ξάνθης και
Παρανεστίου
Συνεργασία για την
τουριστική ανάπτυξη
Σελίδα 5

Εγκρίθηκε η αγροτική οδοποιία
Δήμου Παρανεστίου
στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Έ

να ακόμη μεγάλο
έργο από το πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης του Υπουργείου
Εσωτερικών έρχεται να
προστεθεί στην σειρά
εγκρίσεων έργων που θα
αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των κατοίκων.
Συγκεκριμένα εντάθηκε το
έργο με τίτλο« Αγροτική
οδοποιία Δήμου Παρανεστίου» στον Άξονα Προτεραιότητας « Ποιότητα ζωής
και εύρυθμη λειτουργία
των πόλεων, της υπαίθρου
και των οικισμών», του
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» με προϋπολογισμό 839.090,00 ευρώ.
Συνέχεια στη Σελίδα 3

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες
Ολοκληρώθηκε η 1η φάση
ανακαίνισης των Κοινοτήτων συντήρησης και αναβάθμισης
και των Σχολείων
του γηπέδου Αδριανής
του Δήμου μας

Σελίδα 4

Σελίδα 3

2

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ - ο τόπος μας
Κατασκευή νέων φρεατίων

Τέλος οι πλημμυρισμένοι δρόμοι γύρω από το Δημαρχείο του
Παρανεστίου. Ολοκληρώθηκε ένα ακόμη αναγκαίο έργο στην
Κοινότητα Παρανεστίου που αφορά την κατασκευή φρεατίων για
την συλλογή των νερών της βροχής.
Με το έργο αυτό οι δρόμοι γύρω από το Δημαρχείο του Παρανεστίου που πλημμύριζαν με την πρώτη βροχή και οι κάτοικοι
χρειάζονταν γαλότσες για να τους διασχίσουν , θα είναι πλέον
παρελθόν.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου ανέφερε : «Ο Δήμος μας είναι και παραμένει συνεχώς δίπλα
στους πολίτες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δίνοντας
άμεσες και οριστικές λύσεις».

Αναβάθμιση ιστοσελίδας
από τον Δήμο Παρανεστίου
www.paranesti.gr
Παρουσιάστηκε η νέα ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.
Στη νέα σελίδα του Δήμου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν
για όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και διαχείριση του
Δήμου, όπως τα νέα, τις ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου, τις Συνεδριάσεις, τις Προκηρύξεις και κάθε άλλη δραστηριότητα.
Με την εκτίμηση ότι η πλοήγηση στη σελίδα θα γίνει η νέα καθημερινή συνήθεια των πολιτών.

Παιδιά από 6 μηνών φιλοξενεί
ο παιδικός σταθμός της Αδριανής

Ο παιδικός σταθμός της Αδριανής επιτέλους γίνεται βρεφονηπιακός
και φιλοξενεί παιδιά από 6 μηνών. Ένα αίτημα δεκαετιών έχει ήδη
υλοποιηθεί.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δήμος αποκτά μια νέα Δημόσια
Κοινωνική Δομή που δίνει λύση στις εργαζόμενες και όχι μόνο
μητέρες που δεν είχαν που να αφήσουν το μωρό τους.
Ο Δήμος μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των κτιρίων του
βρεφονηπιακού σταθμού Αδριανής και του παιδικού σταθμού
Παρανεστίου, είναι πλέον ένας από τους πρώτους Δήμους με
σταθμούς που διαθέτουν μόνιμη άδεια λειτουργίας.
Τα παιδιά πλέον θα φιλοξενούνται σε έναν ευχάριστο, λειτουργικό
και κυρίως ασφαλή χώρο.

Πραγματοποιήθηκε διαγράμμιση
του οδικού δικτύου στα χωριά μας
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

Μέριμνά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και η εύκολη διέλευση
στο Δήμο μας. Πραγματοποιήθηκε διαγράμμιση του οδικού δικτύου
στα χωριά μας. Στόχος μας
η ασφαλής πρόσβαση και
εύκολη διέλευση των πολιτών σε όλα τα χωριά του
Δήμου μας, ιδιαίτερα τους
χειμερινούς μήνες όπου η
καθιερωμένη ομίχλη αυξάνει την επικινδυνότητα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ - ο τόπος μας

3

Εγκρίθηκε η αγροτική οδοποιία Δήμου Παρανεστίου
στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Έ

να ακόμη μεγάλο έργο από
το πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται να προστεθεί
στην σειρά εγκρίσεων έργων
που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων μας.

εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στις αγροτικές περιοχές καθ΄
όλη τη διάρκεια του χρόνου
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος
Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Αναστάσιος ανέφερε : «Είμαι πολύ
χαρούμενος που εγκρίθηκε η
πρόταση μας για έργα αγροτικής
οδοποιίας του Δήμου μας από το
Υπουργείο Εσωτερικών. Σε ένα
αγροτικό κυρίως Δήμο είναι αδιανόητο να μην είναι προτεραιότητα μας η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Με έργα ουσίας στηρίζουμε έμπρακτα τους αγρότες
και κτηνοτρόφους μας, αυτούς
τους ανθρώπους του μόχθου
που καθημερινά μάχονται με τα
στοιχεία της φύσης και άλλους
μη προβλέψιμους παράγοντες
για να επιβιώσουν και να μας
προσφέρουν υψηλής ποιότητας
προϊόντα».

Συγκεκριμένα εντάθηκε το έργο
με τίτλο« Αγροτική οδοποιία Δήμου Παρανεστίου» στον Άξονα
Προτεραιότητας « Ποιότητα ζωής
και εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων, της υπαίθρου και των
οικισμών» , του Προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με προϋπολογισμό 839.090,00 ευρώ όπου
αφορά :
• Τη μείωση του κόστους
μεταφοράς των προϊόντων, την
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη
και ασφαλέστερη μεταφορά των
ευπαθών προϊόντων και
• την εξασφάλιση της

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση συντήρησης και αναβάθμισης
του γηπέδου Αδριανής

Τ

έθηκαν σε πλήρη λειτουργία οι 4 πυλώνες φωτισμού του γηπέδου Αδριανής,
καθώς και οι προβολείς και
τα φωτιστικά του αύλειου χώρου και των κερκίδων . Στο
γήπεδο πλέον μπορούν να φιλοξενούνται νυχτερινοί αγώνες καθώς και προπονήσεις
όλο το 24ωρο κάτι που δεν
ήταν εφικτό έως τώρα. Συγχρόνως εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης και βαψίματος

των κερκίδων καθώς και τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης τουαλέτας ΑΜΕΑ για
να καλύψει τις ανάγκες των
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Οι εργασίες συντήρησης θα

συνεχιστούν μετά την έγκριση
από το χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», με την επανασπορά
του χλοοτάπητα και την αναβάθμιση των αποδυτηρίων.
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Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες ανακαίνισης των Κοινοτήτων
και των Σχολείων του Δήμου μας

Υ

πογράφηκε η σύμβαση για την ενεργειακή
αναβάθμιση και ανακαίνιση 5 δημοτικών κτηρίων
(Κοινότητα Αδριανής,
Κοινότητα Νικηφόρου,
Γυμνάσιο με Λ.Τ. Νικηφόρου, Δημοτικό Σχολείο
Παρανεστίου και Νηπιαγωγείο Παρανεστίου) προϋπολογισμού 1.003.737,05
ευρώ που χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαικής Ένωσης.

Δήμο μας εργαζόμαστε, για
την δημιουργία ενός πράσινου Δήμου, ενός Δήμου
που θα σέβεται και θα προστατεύει το περιβάλλον.
Ενός Δήμου που θα είναι

Οι εργασίες αναμένεται να
ξεκινήσουν τον Απρίλιο και
περιλαμβάνουν την:
Τοποθέτηση εξωτερικής
θερμομόνωσης
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή των κτιρίων
Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργεια-

κής απόδοσης
Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED
Αντικατάσταση λεβητών
πετρελαίου με νέους υψηλής συμπύκνωσης
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις
στέγες των κτιρίων
Από την πρώτη μέρα στον

ενεργειακά αυτόνομος και
δεν θα τον επηρεάζουν οι
ενεργειακές κρίσεις που βιώνουμε. Συγχρόνως η βελτίωση της λειτουργικότητας
των κτιρίων και κυρίως
των σχολικών μας μονάδων
θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας ζωής
καθηγητών και μαθητών.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ- ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Π

ραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1
Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο
Παρανεστίου , με πρωτοβουλία
του Δημάρχου Παρανεστίου Αναστάσιου Καγιάογλου, συνάντηση
εργασίας στην οποία συμμετείχαν
οι Δήμαρχοι Δράμας και Ξάνθης
Χριστόδουλος Μαμσάκος και Μανώλης Τσέπελης, ο Αντιδήμαρχος
Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου
Χορόζογλου Σάββας, ο Αντιδήμαρχος τουρισμού Ξάνθης Αμβροσιάδης Παναγιώτης , οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων Παρανεστίου
και Ξάνθης Δασκάλου Θωμάς και
Ψωμά Σοφία, ο Διευθυντής της
Αναπτυξιακής Δράμας Μανώλης
Χατζόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες των 3 Δήμων.
Στόχος ο κοινός σχεδιασμός με
συνέργειες και πρωτοποριακά «εργαλεία», ώστε η ευρύτερη περιοχή μας να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό 365 ημέρες τον χρόνο.
Όλοι συμφώνησαν ότι ο τουρισμός στην περιοχή , έχει τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, αφού διαθέτει μοναδικούς πόρους
διεθνούς εμβέλειας.
Και οι 3 Δήμαρχοι συμφώνησαν ότι με συνέργειες και κοινές προσπάθειες θα έχουμε σύντομα θετικά αποτελέσματα.
Θα υπάρξουν, μάλιστα, στοχευμένες δράσεις, που σύντομα θα ανακοινωθούν.
Αυτό σημαίνει ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ των Δήμων που διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά , θέληση υπέρβασης των διοικητικών ορίων και διοργάνωσης κοινών δράσεων.

Συνάντηση με τον νέο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δράμας
Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ και τον Πρόεδρο Περιφερειακού
Συμβουλίου Α.Μ.Θ Χρήστου Παπαθεοδώρου

Σ

ε ένα καλό κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον νέο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δράμας κ. Γρηγόριο Παπαεμμανουήλ και τον Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου στο Δήμο μας. Μέσα από μια περιήγηση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Παρανεστίου συζητήθηκαν τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και οι Δημότες μας σε θέματα καθημερινότητας όσο και η αναπτυξιακή προοπτική του.

Στηρίζουμε τους πρωταθλητές μας
Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος μας είναι κοντά στους πρωταθλητές μας , τους στηρίζει και τους ενισχύει με όλες του τις δυνάμεις. Ευχαριστούμε τους αθλητές μας
Τριανταφυλλίδη Παντελή, Ανδρέογλου Άγγελο, Ανδρέογλου Αντώνη που μας
κάνουν περήφανους και τον άνθρωπο που βρίσκεται πάντα δίπλα τους κ. Κουρομιχαλάκη Στέλιο.
Πάντα επιτυχίες.
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Δίνουμε λύση στο δρόμο
για τα Θερμιά

Όλα μοιάζουνε πιο όμορφα
από ψηλά!
Ατενίζοντας από την Ψηλή Ράχη τον
ορίζοντα, με τις διάφορες παρεμβάσεις του Δήμου, δημιουργείται η
εικόνα μιας κοινότητας, που γίνεται καθρέπτης, για όλο τον Δήμο
Παρανεστίου. Τα διάφορα σημεία
που έχουν κατασκευαστεί ή συντηρηθεί δίνουν μια μαγική πινελιά
στην όμορφη αυτή Κοινότητα. Με το
θαυμάσιο νέο κιόσκι, ο επισκέπτης
χαμογελάει ξέγνοιαστος, απολαμβάνοντας την φύση γύρω του.

Χρηματοδότηση για την βελτίωση και ασφάλεια του
οδικού δικτύου από Παρανέστι προς τα λουτρά Θερμιών.
Υπεγράφη η χρηματοδότηση του Δήμου Παρανεστίου από

Καθαρισμός απέναντι από το Κέντρο
Υγείας και κατά μήκος
του Στρατοπέδου στο Παρανέστι
το Υπουργείο Εσωτερικών με 500.000€ για την βελτίωση
και ασφάλεια του οδικού δικτύου από Παρανέστι προς τα
λουτρά Θερμιών.
Αναστάσιος Καγιάογλου:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που το αίτημά μας για χρηματοδότηση της βελτίωσης του δρόμου Παρανεστίου-Θερμιών
εγκρίθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.
Ένας δρόμος που λόγω κατολισθήσεων, κατά την χειμερινή κυρίως περίοδο, δημιουργεί πολλά προβλήματα στους
υλοτόμους και σε όσους θέλουν να επισκεφτούν την πανέμορφη περιοχή μας. Σύντομα θα έχουμε έναν βελτιωμένο και ασφαλή δρόμο προς τα Θερμιά».

Πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες καθαριότητας, καθαρισμός στο ρέμα, σε συντονισμό,
με επιτυχία, από τον Αντιδήμαρχο Παρανεστίου Σάββα Χορόζογλου, προσφέροντας πολλαπλά
οφέλη, προστασία φωτιάς,
ασφάλειας, υγιεινής και αισθητικής στο Παρανέστι. Παράλληλα έγινε και ένα σημαντικό
βήμα για την Προστασία από τα
κουνούπια. Εικόνα ομορφιάς
και Σεβασμός στο περιβάλλον
μας!

"Νέες" διαμορφωμένες στάσεις
Με χαρά παρουσιάζουμε τις "Νέες" διαμορφωμένες στάσεις, με
πολύ μεράκι, αγάπη και αισθητική. Στις αρχές των χωριών,
Πλατανόβρυσης, Πολυνερίου και Παρανεστίου.
Στόχος πάντα το καλύτερο, θέλουμε να βελτιωνόμαστε και
μπορούμε. Προσπάθεια για το αποτέλεσμα, μικρά ή μεγάλα
δεν έχει σημασία, συνθέτουμε ομορφιές, χαμόγελα, χαρά.
Δημιουργούμε με αυτό που νιώθουμε , δίνουμε χρώμα στην
ζωή και στον τόπο μας.

Ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης
του δικτύου ύδρευσης στην Πτελέα
Ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης με νέου
τύπου σωλήνες 3ης γενιάς πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής πιστοποιημένες για μεταφορά ποσίμου νερού
. Ένα χρόνιο πρόβλημα λύθηκε προσφέροντας πλέον στους κατοίκους
καθαρό νερό.
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Σύγχρονα Διαδραστικά Κέντρα Εκπαίδευσης
και Πολιτισμού στην Πτελέα και την Πλατανιά
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Με την ολοκλήρωση του έργου
το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων και την δημιουργία Διαδραστικού Κέντρου
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
συνολικού προϋπολογισμού
1.035.000 ευρώ, τα δυο χωριά μας Πτελέα και Πλατανιά
θα έχουν σύγχρονα Κέντρα
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό
πλούτο του Δήμου μας .
Μέριμνά μας είναι η ασφάλεια
των πολιτών και η εύκολη
διέλευση στο Δήμο μας. Πραγματοποιήθηκε διαγράμμιση του
οδικού δικτύου στα χωριά μας.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» εντάχθηκε το Διαδραστικό Κέντρο Εκπαίδευσης
και Πολιτισμού του Δήμου Πα-

ρανεστίου σε πρόγραμμα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.035.000 ευρώ. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

-Εκθετήριο αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Προσφυγικού Ελληνισμού στο πρώην
Δημοτικό Σχολείο Πτελέας που
περιλαμβάνει και ενεργειακή

αναβάθμιση του κτηρίου
-Ψηφιακό εκθετήριο σύγχρονης
Τέχνης στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Πλατανιάς που περιλαμβάνει
και ενεργειακή αναβάθμιση του
κτηρίου
Το έργο αποτελεί προβολή και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας με τη χρήση συγχρόνων
ψηφιακών και όχι μόνο μέσων,
αναδεικνύοντας την προσφυγική
ταυτότητα της περιοχής.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος
Παρανεστίου κ. Καγιάογλου
Αναστάσιος ανέφερε: «Είμαι
πολύ χαρούμενος που ακόμη μια
πρόταση μας εγκρίθηκε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση του
έργου η Πτελέα και η Πλατανιά
θα έχουν σύγχρονα Διαδραστικά
Κέντρα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό πλούτο του Δήμου μας».

Την Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα στο Arnhem της Ολλανδίας
εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου
και ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης
Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, ως
προέδρου του εμπορικού τμήματος του Επιμελητήριου Δράμας, συνεχίστηκε με την παρουσία του
Δημάρχου Παρανεστίου στο Arnhem της Ολλανδίας. Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάολου είχε την ευκαιρία να παραβρεθεί στην ετήσια
γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών, μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανο Γεωργιάδη.
Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το πρόγραμμα Interreg και τις συνεργασίες
μεταξύ των δήμων.
Ιδιαίτερα σημαντική διάκριση ήταν και η βράβευση της ευρωπεριοχής μας Νέστος- Μέστα, στην
οποία ο δήμος μας είναι εταίρος, με το πρώτο
βραβείο Papenburg για το έργο "Environment you,
Interreg GR-BG” για την υλοποίηση έργου που
αφορούσε την κυκλική οικονομία, τις φιλικές ως
προς το περιβάλλον μεθόδους και την καινοτομία
στον αγροτικό τομέα.
Πολλές και νέες εμπειρίες ώστε να δημιουργηθεί
ένας δήμος όμορφος, πράσινος που σέβεται το
περιβάλλον.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ - ο τόπος μας
Πρώτη Διαδικτυακή Συνάντηση
μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου
και των εκπροσώπων
του Εθνικού Πάρκου του Χάινιχ
Με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης ο Δήμος Παρανεστίου και εκπρόσωποι από το εθνικό πάρκο του Χάινιχ (Hainich)
πραγματοποίησαν την πρώτη τους διαδικτυακή συνάντηση.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν τα πιθανά θέματα της
μελλοντικής τους συνεργασίας όπως η ένταξη του Παρθένου Δάσους
Φρακτού σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO οι συνέργειες για καλύτερη δυνατή ανάδειξη του φυσικού πλούτου των δύο
περιοχών, τη διενέργεια περιβαλλοντικών δράσεων αλλά και την
ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

Το Κέντρο Υγείας Παρανεστίου
ξανά σε πλήρη λειτουργία
Μετά την συνάντηση του Δημάρχου Παρανεστίου με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Γκάγκα και την δέσμευσή της πως το Κέντρο
Υγείας Παρανεστίου μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργεί 7 μέρες
την εβδομάδα - 24 ώρες το 24ωρο και ήδη έχει επιστρέψει στην κανονικότητα.
Προτεραιότητα είναι η προάσπιση της υγείας των συμπολιτών μας.
Με γρήγορα αντανακλαστικά και διεκδικήσεις διατηρούμε την υψηλή
ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας στους συμπολίτες.

Ανάπλαση, δημιουργία νέου χώρου
αναψυχής στην Πτελέα
Ένας ακόμη χώρος π ρασίνου περιμένει τους
επισκέπτες για την απόλαυση της φύσης και την
ηρεμία που προσφέρουν τα όμορφα χωριά μας. Η
Πτελέα πλέον σας καλεί να επισκεφτείτε το μοναδικό
λαογραφικό μουσείο της και να χαλαρώσετε στο
πάρκο της. Κρατείστε αποστάσεις, τηρήστε τα μέτρα
ασφαλείας και σας περιμένουμε.

Συντήρηση, επισκευή και καθαρισμός
ποτιστρών – Λύνουμε προβλήματα
τα οποία επί σειρά ετών
είχαν μείνει άλυτα
Ολοκληρώθηκε η συντήρηση, επισκευή και καθαρισμός των ποτιστρών στις θέσεις: Πανούτσος, Κύρογλου, Νυφλή, Αντλιοστάσιο της
περιοχής Αδριανής, Καπετάνιος της
Πλατανόβρυση, Τερψιθέα, Σαχίνι,
Θαμνωτό, Πελεκητή και Πλατανιάς
προς την Ακρόπολη της Δημοτικής
Ενότητας Νικηφόρου.
Ο Δήμος αποδεικνύει καθημερινά
ότι είναι συνέχεια στο πλευρό των
γεωργοκτηνοτρόφων και έχει ως
κύριο μέλημά του την ανοδική πορεία του πρωτογενούς τομέα της
περιοχής μας και την επίλυση προβλημάτων τα οποία επί σειρά ετών
είχαν μείνει άλυτα.

