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Πρωτοπορία για καλύτερη ποιότητα ζωής
στο Δήμο Παρανεστίου

Μ

ία πρωτοποριακή δεξαμενή πόσιμου νερού στο Δήμο Παρανεστίου κατασκευάστηκε για Πρώτη φορά, στα πλαίσια της
διασφάλισης της υγιεινής των κατοίκων μας και της παροχής άριστης
ποιότητας νερού.
Τοποθετήθηκε μία νέου τύπου μεταλλική προκατασκευασμένη δεξαμενή ποσίμου νερού στον οικισμό του Πρινολόφου προσφέροντας
στους κατοίκους εξαιρετικής ποιότητας καθαρό , υγιεινό νερό τηρώντας όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές που απαιτούνται από τη
σχετική νομοθεσία.
Η δεξαμενή έχει κυλινδρικό σχήμα, έχει στεγανή σκεπή, και στο εσωτερικό της υπάρχει ειδικός σάκος στεγανοποίησης.
Οι κάτοικοι εμφανώς ικανοποιημένοι δηλώνουν την απόλυτη στήριξη
τους στη Δημοτική αρχή και καλωσορίζουν με θετική ενέργεια τέτοιου
είδους κινήσεις.
Απόλυτα ικανοποιημένος και ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος
Καγιάογλου δηλώνει πως «η μοναδική του φροντίδα για τους κατοίκους είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής στο Δήμο Παρανεστίου» και δεσμεύτηκε πως «θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις για το καλό της
τοπικής κοινωνίας».

Εντυπωσιάζει η φωτισμένη
υδατογέφυρα Πυξαρίου

Έ

να επιβλητικό αξιοθέατο στην είσοδο του Νικηφόρου από το
Παρανέστι ερχόμενος, απέναντι από την είσοδο του εξωκλήσι
Προφήτη Ηλία αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες ακόμα και από τις γειτονικές χώρες.

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

Οι φωτοβολταϊκοί λαμπτήρες αναδεικνύουν την υδατογέφυρα και
τις νυχτερινές ώρες προσφέροντας μια εμφανή εικόνα στον επισκέπτη . Με προοπτικές σωστής πρόσβασης , λειτουργικότητας,
τοποθέτηση βρύσης που συνάδει με το περιβάλλον.
Με την τοποθέτηση αυτόνομου φωτισμού η υδατογέφυρα "πυξαρίου" εντυπωσιάζει χρησιμοποιώντας μόνο την ηλιακή ενέργεια,,
δείχνοντας την είσοδο ενός Πράσινου Δήμου.
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Έπεσε η αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Ποδηλασίας Δρόμου ανδρών και γυναικών για το 2022
Συνολικά, 85 αθλητές και αθλήτριες έλαβαν μέρος στους αγώνες
και πιο συγκεκριμένα πήραν
εκκίνηση στην ατομική χρονομέτρηση: 24 άνδρες και 11 γυναίκες
ενώ για τους αγώνες αντοχής, 66
άνδρες και 13 γυναίκες.
Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή,
24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ο
αγώνας ατομικής χρονομέτρησης,
απόστασης 40 χιλιομέτρων, με νικητή τον Περικλή Ηλία, του Κρόνου Νίκαιας, με χρόνο 00:54:13.
Στη δεύτερη θέση, με χρόνο
00:54:32, ο αθλητής Μίλτος Γιαννούτσος του Αιόλου Αθηνών,
ενώ στην τρίτη θέση ο Γιώργος
Μπούγλας, της ομάδας Κρόνου
Νίκαιας, με διαφορά μόλις τριών
δευτερολέπτων.
Στις γυναίκες, για το αγώνισμα
της ατομικής χρονομέτρησης
σε απόσταση 20 χιλιομέτρων,
νικήτρια αναδείχθηκε η Αργυρώ
Μηλάκη, του ΠΑΣ Άτλαντα Ρεθύμνου, με χρόνο 00:31:47. Στη
δεύτερη θέση, με διαφορά 6 δευτερολέπτων, η Βαρβάρα Φασόη
από την ομάδα του Πόρτο Λεόνε,
ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Ελευθερία Γιάχου, της ΑΣ ΑΦΛΑ Καλλιθέας με χρόνο 00:32:24.
Το Σάββατο, 25 Ιουνίου, στον
αγώνα αντοχής γυναικών, απόστασης 100 χιλιομέτρων, νικήτρια
ήταν η Βαρβάρα Φασόη, με χρόνο 03:16:01. Στη δεύτερη θέση
τερμάτισε η Κατερίνα Ελευθεριάδου με χρόνο 03:21:41, του ΠΓΣ
Λάρισας και στην τρίτη θέση η
Αργυρώ Μηλάκη, δύο λεπτά αργότερα.
Την Κυριακή, για την απόσταση
των 170 χιλιομέτρων στην αντοχή
ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο

Γιώργος Μπούγλας του Κρόνου Νίκαιας, με χρόνο 04:19:44,
επικρατώντας στο σπριντ επί
του Παναγιώτη Χριστόπουλου
Χέλλερ, της ομάδας RV PFEIL
MAGSTADT. Στην τρίτη θέση
τερμάτισε ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης, της ομάδας Τάλως Χανίων, ο οποίος επικράτησε στο
σπριντ ενός γκρουπ τεσσάρων
αθλητών, με χρόνο 04:21:13.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ως διοργανωτής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου, ο Δήμος Παρανεστίου, ο Ποδηλατικός Όμιλος
Δράμας και η Stay Connected
ευχαριστούν όλους τους παρευρισκόμενους, που τίμησαν με την
παρουσία τους τη διοργάνωση.
Σε σχετική ανακοίνωση
αναφέρονται τα εξής:
Ευχαριστούμε θερμά για το συντονισμό τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Δράμας κ. Μηνά Σκάρλιο.
Σημαντικότατη η συνδρομή του
Κέντρου Υγείας Παρανεστίου
που περιέθαλψε τα περιστατικά
τραυματισμών, με τη βοήθεια της
Διευθύντριας Σκούρτου Σόνιας,
το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς
και το Νοσοκομείο Δράμας, με τη
συμβολή της Διοικήτριας Θεσσαλονικιάς Καρατζόγλου.
Η γιατρός του αγώνα, Λένα Καρρά, προσέφερε τις υπηρεσίες της
καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Την ευχαριστούμε θερμά για
όλα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους εθελοντές που

Σε πρώτο πλάνο η Αδριανή
Μετά από 2 χρόνια απουσίας επέστρεψε με μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές στα πλαίσια της Δραμοινογνωσίας το 4ο Wine Trail Drama που πραγματοποιήθηκε
στη τοπική κοινότητα Αδριανής.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες ,
τους εθελοντές αλλά και τους συλλόγους μας
για την πολύτιμη βοήθεια τους.

ξεπέρασαν τους 100.
Συγκεκριμένα, τον Ερυθρό Σταυρό, Περιφερειακό Τμήμα Δράμας,
τη Βάση ετοιμότητας ΟΦΚΑΘ
Παρανεστίου, με δύναμη 30 εθελοντών και διασωστών, το SYM
club Δράμας με τους αναβάτες
δικυκλιστές, τον πολιτιστικό σύλλογο Αδριανής και την ομάδα του
Ηρακλή Αδριανής, με δύναμη 25
εθελοντών, καθώς και την Τοπική
κοινότητα Νικηφόρου.
Ευχαριστούμε ακόμα τα μέλη του
Ποδηλατικού Ομίλου Δράμας
που είχαν ενεργό ρόλο κατά τη

διεξαγωγή των αγώνων, προσφέροντας υποστήριξη σε κάθε επίπεδο, με το συντονισμό του Προέδρου τους Φλώρου Γεωργίου.
Επίσης, τον εκπολιτιστικό σύλλογο Παρανεστίου και τα χορευτικά
τμήματά του, που προσέφεραν
κατά τη λήξη των αγώνων παράλληλες δράσεις με ποντιακό
χορό και μπουφέ με παραδοσιακά
εδέσματα και ήταν πάντα παρόντες κατά τη διάρκεια όλου του
τριημέρου, με τα παιδιά να χειροκροτούν τους αθλητές.
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Νέα Χρηματοδότηση
στο Δήμο Παρανεστίου από το Interreg
,tI

Έγκριση νέας Χρηματοδότησης για προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, τηλεφροντίδας και τηλεϊατρικής στο
Δήμο μας από το διασυνοριακό
πρόγραμμα Interreg.

Μετά την επιτυχή και γρήγορη
ολοκλήρωση της 1ης και 2ης
χρηματοδότησης , εγκρίθηκε η
3η επιπλέον νέα χρηματοδότηση για την προμήθεια ιατρικού
εξοπλισμού και συστήματος
τηλεφροντίδας και τηλεϊατρικής στο πλαίσιο του έργου ‘‘
SMART_MED ’’του προγράμματος Interreg.
Το νέο σύστημα περιλαμβάνει ιατρικό εξοπλισμό για τα
δημοτικά ιατρεία του Δήμου
μας, εξοπλισμό και λογισμικό
τηλεϊατρικής που θα δώσει τη

δυνατότητα τόσο στις μονάδες
«Βοήθειας στο Σπίτι» όσο και
στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να υποστηρίξουν

το πληθυσμό που έχει απόλυτη
ανάγκη στο Δήμου μας.
Με τη λειτουργία του νέου συστήματος δίνεται η δυνατότητα
στους κατοίκους μας να έχουν
πιο άμεση και αποτελεσματική
πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής
υγείας. Ο Δήμαρχος Παρανεστίου δήλωσε πως «μία ακόμα
προσφορά στον ηλικιωμένο και
ανήμπορο συνάνθρωπό μας

έρχεται να βάλει τη σφραγίδα του ενδιαφέροντος και της
έγνοιας από τη Δημοτική Αρχή.
Συνεχίζουμε να κάνουμε ότι
είναι δυνατόν για τους δημότες
μας και δεσμευόμαστε πως δε
θα αφήσουμε καμία μα καμία
ευκαιρία να πάει χαμένη, είτε
είναι από χρήματα της Ελλάδος
είτε ακόμα και από χρήματα που
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
προγράμματα».

Ημέρα Εορτής για το όμορφο Ξάγναντο
Πραγματοποιήθηκε στο Ξάγναντο εν όψει του Αγίου Πνεύματος και
της εορταστικής ημέρας του χωριού εργασίες «λίφτινγκ» στη πλατεία
του χωριού.
Τοποθετήθηκαν καινούργια παγκάκια και τραπεζόπαγκος, ενώ επιδιορθώθηκε και βάφτηκε η βρύση που δεσπόζει στο κέντρο της πλατείας.
Καλλωπίστηκε η πλατεία σε όλα τα σημεία
της και βάφτηκαν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα που χρησιμοποιούνται ως σκέπαστρα
για τις εκδηλώσεις προσφέροντας μια
καλοκαιρινή , όμορφη και νοικοκυρεμένη
εικόνα στους δημότες μας αλλά και τους
επισκέπτες.
Ο χώρος πλέον είναι καθαρός και έτοιμος
φιλοξένησε το όμορφο και ξακουστό πανηγύρι του Ξαγνάτου προσφέροντας το
γνωστό σε όλους τοπικό έδεσμα Κεσκέκι,
η χαρά του Δημάρχου και των στελεχών
της Δημοτικής αρχής ήταν έκδηλη και δηλώθηκε για μία ακόμα φορά από τον Δήμαρχο κ. Αναστάσιο Καγιάογλου πως «δεν
θα νιώσει κανένας κάτοικος η επισκέπτης

στο Δήμο Παρανεστίου την εγκατάλειψη και την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής».
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«Όχι σκουπίδια στο μπλε κάδο»
Με αυτό το σύνθημα δόθηκε το μήνυμα και πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Νηπιαγωγείο
της Ανδριανής από την Νηπιαγωγό κα. Σαχπαζίδου Παναγιώτα.
Η ανακύκλωση ως μια καθημερινή συνήθεια, γίνεται όλο και πιο

έντονη καθώς η σκιά της κλιματικής αλλαγής εντατικοποιεί την
ανάγκη εξοικονόμησης πόρων.
Την ενημέρωση έκαναν τα στελέχη της ΔΙΑΑΜΑΘ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ) κα.

Κωνσταντινίδου Όλγα και κ. Αθανασιάδης Λαμπρινός οι οποίοι
τόνισαν τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση όπως
είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των απορριμμάτων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής,
καθώς η οικονομία για τα νοικοκυριά κ.α.
Στους μικρούς μας δημότες του νηπιαγωγείου δόθηκαν συμβολικά δώρα και η όμορφη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα παιδιά να
τραγουδούν το τραγούδι της ανακύκλωσης.
Τόσο τα στελέχη της ΔΙΑΑΜΑΘ η Δημοτική Αρχή αλλά και η
νηπιαγωγός έδωσαν το μήνυμα στους λιλιπούτιους μαθητές για
να το μεταφέρουν στους γονείς τους που δεν είναι άλλο από το:
«Όλοι μαζί για ένα Πράσινο Δήμο».

Αποκατάσταση ζημιών στο πέτρινο
ξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος

Ο

ι εργασίες στο Δήμο Παρανεστίου δεν έχουν τέλος.
Συμπαραστάτης σε αυτό το δύσκολο έργο ο εργολάβος
κ. Γκλάρας Δημήτριος όπου με τα μηχανήματα και το συνεργείο του μας βοήθησε στην αποκατάσταση των ζημιών.
Πλέον η πρόσβαση προς το μοναδικό πέτρινο ξωκλήσι του
Αγίου Πνεύματος που
βρίσκεται στο
Δήμο μας, λίγα
μέτρα από τη
θολωτή μεγάλη γέφυρα
Διποτάμων,
είναι εφικτή.
Συγχρόνως ο
δρόμος πλέον
είναι προσπελάσιμος για
τους υλοτόμους,

κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και γενικά τον αγροτικό κόσμο της περιοχής μας.
Ο Δήμαρχος κ Αναστάσιος Καγιάογλου δήλωσε μεταξύ άλλων πως… «δε θα σταματήσουμε να αποκαθιστούμε τις όποιες
ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί η πρόκειται να προκληθούν
στο μέλλον και δε θα στερήσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε
κανένα δημότη μας η επισκέπτη στο Δήμο μας που θα θέλει να
απολαύσει την ομορφιά της Παρανέστιας γης με τις τόσες πολλές ομορφιές.
Ευχαριστούμε τον κ. Γκλάρα Δημήτρη για την ανιδιοτελή προσφορά του στον Δήμο μας».
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Εθνικό ζήτημα η ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Π

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
13 Απριλίου 2022, στην Αθήνα,
στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ενημερωτική εκδήλωση για την ένταξη του
Παρθένου Δάσους Φρακτού Παρανεστίου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την πανεπιστημιακή έδρα της
UNESCO Con-E-Ect του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος και τον
Δήμο Παρανεστίου και το Γραφείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα.
Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την
ενημέρωση για την προσπάθεια που
έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο
χρόνια ο Δήμος Παρανεστίου, σε συνεργασία με την έδρα της UNESCO
του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος της Δράμας, έτσι ώστε το Παρθένο Δάσος
του Φρακτού να λάβει παγκόσμια
αναγνώριση, μέσω της ένταξής του
στον κατάλογο των Μνημείων της
UNESCO.

Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος
Παρανεστίου κ. Αναστάσιο Καγιάογλου, ο οποίος ευχαρίστησε τους
παριστάμενους για την παρουσία
τους και υπογραμμίζοντας ότι η επιθυμία του είναι όλοι να στηρίξουν
την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο
Δήμος. Όπως είπε, «έχουμε ξεκινήσει
μια προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια,
υπογράφοντας μια προγραμματική
σύμβαση με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο εδρεύει στην πόλη μας,
για να τρέξουμε τη διαδικασία της
υποψηφιότητας, να ετοιμάσουμε τον
φάκελο, με τον κ. Εμμανουλούδη,
Διευθυντή της έδρας της UNESCO».

Μιλώντας για τον Δήμο του, ο κ.
Καγιάογλου είπε πως «ο Δήμος Παρανεστίου έχει πολύ φυσικό πλούτο,
έχει πολλές φυσικές ομορφιές. Έχουμε φράγματα, έχουμε καταρράκτες,
έχουμε ιαματικά θερμά λουτρά,
έχουμε το Παρθένο Δάσος Φρακτού,
έχουμε γεφύρια, τα οποία όλα αυτά
είναι μοναδικά και συνθέτουν έναν
παράδεισο, που ο κάθε ένας από εσάς
θα μπορούσε να έρθει και να ζήσει
όμορφα και να απολαύσει και να το
μεταφέρει στους υπόλοιπους και να
γίνει πρεσβευτής».
«Το Παρθένο Δάσος Φρακτού είναι
κάτι μοναδικό, είναι κάτι το οποίο

Ημέρα Ποδηλάτου
για τους μικρούς μας φίλους
Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε με την συμβολή του
Δήμου Παρανεστίου ποδηλατοδρομία για τους μικρούς μας φίλους με αφετηρία το σχολείο
της Αδριανής . Διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης ήταν το Δημοτικό Σχολείο Νικηφόρου
και Αδριανής. Οι μικροί μας φίλοι πάτησαν δυνατά τα πεντάλ δίνοντας την έναρξη για μια
όμορφη διαδρομή , έχοντας ως μήνυμα κάνω ποδήλατο για να μου δώσει ζωή και για να δώσω
ζωή!
Συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές για την όμορφη αυτή δράση.

κρύβει πολλά μυστικά, έχει πλούσια
χλωρίδα, έχει πλούσια πανίδα» ανέφερε ο κ. Καγιάογλου και τόνισε πως
«πρώτα από όλα όμως, πριν πάμε
στην UNESCO, θα πρέπει να ενταχθεί στον ενδεικτικό κατάλογο της
Ελλάδος, που μέσω του Υπουργείου
Πολιτισμού πρέπει να το κάνουμε
πράξη». Όπως υπογράμμισε, «αυτό
είναι το πιο σημαντικό. Να γραφτούμε στον κατάλογο. Να γραφτούμε
στη δυνητική λίστα», προσθέτοντας
πως «δεν πρέπει να καθυστερούμε.
Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο».
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου εξήγησε
πως η επιτυχία της προσπάθειας «θα
φέρει πολλά πράγματα. Θα φέρει
επισκεψιμότητα. Θα φέρει βελτίωση
των υποδομών – παροχών. Θα φέρει
ανάπτυξη. Θα φέρει χρήμα. Θα φέρει
σε όλους μας κέρδος. Όχι μόνο για
τον Δήμο μας, για τον Νομό μας, για
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για όλη τη χώρα
μας». «Πιστεύω θα είμαστε νικητές,
γιατί θα είστε πρεσβευτές, αρωγοί
και κοινωνοί αυτής της προσπάθειας», ανέφερε, ολοκληρώνοντας την
ομιλία του, ο κ. Καγιάογλου.

« Κυριακή στο χωριό ξανά»
Προβλήθηκε από την ΕΡΤ3 η εκπομπή « Κυριακή στο
χωριό ξανά» του Κωστή Ζαφειράκη παρουσιάζοντας τον
όμορφο Δήμο μας την Κυριακή 10 Απρίλιου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ - ο τόπος μας
Νέα παιδική χαρά αποκτά
στον αύλειο χώρο του
ο παιδικός σταθμός Αδριανής
Ένα αίτημα χρόνων από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
πλέον έχει πραγματοποιηθεί.
Οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να κάνουν το διάλλειμά τους
παίζοντας σε μια ανακαινισμένη και αναβαθμισμένη παιδική χαρά.
Προστεθήκαν νέα παιχνίδια και όργανα , τοποθετηθήκαν χρωματιστά σκιάστρα και ανακατασκευάστηκε το κιόσκι προσφέροντας
ένα ασφαλή και όμορφο περιβάλλοντα χώρο στους μικρούς μας
φίλους.
Φροντίζουμε τα παιδιά μας, δίνουμε εναύσματα!
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Χρυσό μετάλλιο στην Βαλκανική Μαθηματική
Ολυμπιάδα στον Πρόδρομο Φωτιάδη
που φοιτά στο Γυμνάσιο με Λ.Τ Νικηφόρου
Μεγάλη τιμή για το Δήμο μας που ο μαθητής Φωτιάδης Πρόδρομος φοιτά στο Γυμνάσιο με Λ.Τ Νικηφόρου. Ο Πρόδρομος

πρόσφατα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα. Το Γυμνάσιο με Λ.Τ είναι ένα σχολείο με
ιστορία που φιλοξένει στον αύλειο χώρο του υπαίθριο Διαδραστικό Μουσείο Φυσικής, Πάρκο Ηλιακών Ρολογιών, Αστρονομικό
Παρατηρητήριο και αποτελεί πρότυπο σχολείο στο Νομό μας που
είναι στελεχωμένο με υψηλού επιστημονικού επιπέδου καθηγητές.
Συγχαρητήρια Πρόδρομε, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που θα λάβεις μέρος τον Ιούλιο στο
Όσλο.
Ο Δήμος μας είναι και θα είναι πάντα δίπλα στους μαθητές και
στους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας .

Πρώτη προτεραιότητα
η καθαριότητα στο Δήμο μας

Συζήτηση για την βιώσιμη
ανάπτυξη του Δήμου μας
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου όπου συμμετέχει
και ο Δήμος Παρανεστίου.
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου συζήτησε με τους άλλους δημάρχους του Δικτύου και τους διακεκριμένους επιστήμονες του
ΑΠΘ τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου μας.

Στο πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων και των σημείων όπου βρίσκονται, προχώρησε ο Δήμος μας.
Για το ζήτημα της Καθαριότητας ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου σημειώνει ότι «έχουμε αρχίσει και δίνουμε εργασίες σε
τοπικούς εργολάβους για το κόψιμο των χόρτων και άλλων παρόμοιων εργασιών, όπως επίσης και κάνουμε διάφορες εργασίες βαψίματος
και άλλα, με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ηλικίες 55-67».
Όσον αφορά το ζήτημα της ύπαρξης κάδων σε όλη την περιοχή, ο κ.

Καγιάογλου δηλώνει την ικανοποίησή του, επισημαίνοντας ότι «πρόσφατα πήραμε 35 νέους κάδους και οργανικών και ανακύκλωσης.
Πέρα απ’ αυτό, αντικαθίστανται επίσης και οι παλαιοί και χαλασμένοι
κάδοι», ενώ αναφορά με τα απορριμματοφόρα, τονίζει ότι «έχουμε
τρία καινούρια απορριμματοφόρα και στην ανακύκλωση και για την
αποκομιδή των υπόλοιπων».

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ - ο τόπος μας
Ο Δήμος Παρανεστίου συμμετέχει σε ερευνητικό
πρόγραμμα του London School of Economics
Ο Δήμος Παρανεστίου επιλέχθηκε από το London School
of Economics (LSE) για το
ερευνητικό πρόγραμμα «Χαρτογράφηση/
Απεικόνιση
και βελτίωση της
υπηρεσίας
«Βοήθεια
στο Σπίτι»
για ηλικιΕπικεφαλής
ωμένους
της έρευνας
σε απομαείναι η Δραμινή
κρυσμένες
ακαδημαϊκός Μαρία
περιοχές
Καραγιαννίδου
λέκτορας και ερευ- της Ελλάνήτρια στο London δας». Το
School of Economics πρόγραμμα
and Political Science χρηματο(LSE)
δοτείται
από το

φιλανθρωπικό ίδρυμα TIMA
και διεξάγεται από το LSE με
την αρωγή του Ελληνικού Μη
Κερδοσκοπικού Οργανισμού
«YouthNest».
Στόχοι του έργου είναι να χαρτογραφηθεί η τρέχουσα παροχή
υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στην κοινότητα
στους δήμους Πωγωνίου, Παρανεστίου και Λίμνης Πλαστήρα
να εξακριβωθούν οι απόψεις των
τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν υπηρεσίες, αναφορικά με την ποιότητα,
την αποτελεσματικότητα και τη
βιωσιμότητα των υπηρεσιών που
παρέχονται επί του παρόντος και
αναφορικά με τα κενά στην πα-

ροχή υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους στους απομακρυσμένους
Δήμους. (3). να καταγραφούν οι
απόψεις των ηλικιωμένων και των
οικογενειών τους, που μένουν
στην περιοχή, αναφορικά με την
πρόσβαση στις υπηρεσίες, την
ποιότητα των υπηρεσιών και τα
κενά στην παροχή υπηρεσιών.
Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η διαμόρφωση ενός
εργαλείου που θα ενισχύσει
και θα βελτιώσει την παροχή
υπηρεσιών για ηλικιωμένους σε
απομακρυσμένες περιοχές και θα
αποτελέσει πρότυπο και για τους
υπόλοιπους Δήμους της χώρας με
παρόμοια χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί πως ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης
Παπαστεργίου, συμμετέχει στη
συμβουλευτική επιτροπή του έργου και έχει εκφράσει το έντονο
ενδιαφέρον της ΚΕΔΕ.
Επιπλέον, καθώς το LSE διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής
για την Γήρανση (έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας), τα
αποτελέσματα αυτής της μελέτης
θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη
της Εθνικής πολιτικής για τη γήρανση στην Ελλάδα.

Τάσος Καγιάογλου: Μέλημά μας είναι η βελτίωση του οδικού
δικτύου και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας

Π

ροχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης από τη διασταύρωση
Διποτάμων- Πρασινάδας (Διχάλα) εώς τον
Οικισμό, τα οποία λόγω κατολισθήσεων είχαν
δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στον
υπάρχοντα δρόμο. Οι πολλές και έντονες βροχο-

πτώσεις κατά την χειμερινή περίοδο 2018-2019
δημιούργησαν προβλήματα λόγω καταπτώσεων
και κατολισθήσεων. Το έργο χρηματοδοτείται
από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για
θεομηνίες.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται, περιλαμβάνουν:
•
Απομάκρυνση όλων των καταπτώσεων
καθώς και καθαρισμός – διάνοιξη τριγωνικών
τάφρων.
•
Κατασκευή σωληνωτών τεχνικών για τη
γρήγορη απορροή των ομβρίων υδάτων.
•
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες-βραχώδες για τη μετατόπιση του
δρόμου ανάντη στα σημεία των κατολισθήσεων,
ώστε να δημιουργηθεί κατάστρωμα οδού ενιαίου
πλάτους με το υπόλοιπο και ασφαλές.
•
Κατασκευή υπόβασης-βάσης στα διαπλατυσμένα τμήματα.
•
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής
στρώσης μεταβλητού πάχους, σε όλα τα τμήματα
της οδού που χρίζουν βελτίωσης της βατότητάς

τους.
•
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, με μονή συνεχόμενη γραμμή στο
μέσο της οδού, σε μήκος 5,6 χιλιομέτρων.
•
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και
οριοδεικτών.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παρανεστίου Τάσος
Καγιάογλου ανέφερε: «Μέλημα μας είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου και η διασφάλιση
της οδικής ασφάλειας ώστε οι πολίτες μας να
κυκλοφορούν με ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ τον
Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο τον Πρώην Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Δράμας κ. Γιώργο
Παπαδόπουλο και τον νυν Αντιπεριφερειάρχη
της ΠΕ Δράμας κ. Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ για
την άψογη συνεργασία ώστε να εκπονηθεί η αναγκαία μελέτη και να γίνει η επίβλεψη του έργου
από μηχανικούς της ΠΕ Δράμας».

