1

Τεύχος 5ο

Ενεργοί
πολίτες
ομορφαίνουν
τον Δήμο
Παρανεστίου

Εγκαινιάσθηκε η ανακαινισμένη
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
στην Πλατανιά

Ε
Σελ.2

Συνεχίζεται η
επέκταση του
δωρεάν Wi Fi
στους
κοινόχρηστους
χώρους του
δήμου μας

γκαινιάσθηκε την
Κυριακή 27 Ιουνίου
η πλήρως ανακαινισμένη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που
βρίσκεται στο πρώην
Δημοτικό Σχολείο της
Πλατανιάς.
Μια αίθουσα με σύγχρονο εξοπλισμό που
μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της
νεολαίας του χωριού,
των Συλλόγων της
περιοχής και να γίνει
το κέντρο αναφοράς
των κατοίκων. Σελ. 6

Σελ.5

Tελέστηκε ο Αγιασμός
του νέου ΚΕΠ στο Παρανέστι

Σελ.3

Mαρμάρινο σκάκι
μεγάλων διαστάσεων
στο πάρκο
της Αδριανής

Σελ.3
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Μια ακόμη αισθητική προσθήκη
στα Γυμνάσια-Λύκεια
του Δήμου Παρανεστίου

Τ

α σχολεία μας έχουν πλέον στην εξωτερική τους περίφραξη και
τα κιγκλιδώματα τους τα χρώματα που ταιριάζουν και αρμόζουν στην εκπαιδευτική κοινότητα μας. Έτσι οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί
συναντούν,όμορφα και
περιποιημένα
σχολεία, όπου
οι χρωματισμοί δίνουν το
στίγμα και την
αισθητική για
ένα περιβάλλον,
όπου συναναστρέφονται και
δημιουργούν
οι μικροί μας
Συνδημότες. Ο
Δήμος μας με
την αμέριστη
συνεργασία της
προέδρου της
δευτεροβάθμιας
σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννας Παλάσκα
και των Διευθυντών των Γυμνασίων- Λυκείων Νικηφόρου και Παρανεστίου, ολοκλήρωσαν την βαφή και συντήρηση της περίφραξης.

Πραγματική όαση το δασύλλιο Αδριανής

Μ

ετά από πολλά χρόνια ανακαινίσαμε, συντηρήσαμε και δώσαμε
την εικόνα που έπρεπε και που
αρμόζει του ¨Μάη¨ της Αδριανής.
Ένας καταπράσινος τόπος με τα επιβλητικά σκιώδη πλατάνια και τις
όμορφες βρυσούλες . Μπορεί ο κάθε
επισκέπτης να χρησιμοποιήσει τα
¨νέα¨ κιόσκια, τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ , όπως τις
ψησταριές νιώθοντας στιγμές χαράς
και ξεγνοιασιάς. Τα κτήρια και τα δέντρα ασβεστώθηκαν και άσπρισαν ,
όπως επίσης όλα επισκευάστηκαν και
απολυμάνθηκαν. Έτσι λοιπόν σε μια
περιοχή στο ¨Τσάι¨, μπορεί ο καθένας
να απολαύσει το υπέροχο μας
δασάκι.

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση στο πάρκο του Νικηφόρου
Με συγκεκριμένες
παρεμβάσεις μετατράπηκε ο περιβάλλοντας
χώρος του πάρκου, σε
χώρο χαλάρωσης και
αναψυχής, εξασφαλίζοντας μια όμορφη
και ποιοτική αίσθηση
για τους πολίτες του
Δήμου μας.

3

Μικροί και μεγάλοι εν δράσει!

Άλλος ένας χώρος διασκέδασης για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους στο πάρκο της Αδριανής με την κατασκευή ενός μαρμάρινου σκακιού μεγάλων διαστάσεων. Σας περιμένουμε όλους για να παίξουμε μια παρτίδα σκάκι
αναπτύσσοντας τόσο την ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και πρόβλεψης όσο και ακονίζοντας το μυαλό !!!

Tελέστηκε ο Αγιασμός του νέου ΚΕΠ στο Παρανέστι
Παρουσία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
Α.Μ.Θ. κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, των Αντιδημάρχων,
Δημοτικών Συμβούλων, του Προέδρου Κοινότητας Παρανεστίου ,του ιερέα και κατοίκων του Δήμου μας, τελέστηκε ο Αγιασμός του νέου ΚΕΠ. Η δομή του ΚΕΠ είναι
πλέον γεγονός για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου. Έχουν πλέον πρόσβαση στις υπηρεσίες
περισσότεροι πολίτες και δεν χρειάζεστε πλέον η μετακίνηση τους σε απόσταση άνω των 30 χιλιομέτρων για
την εξυπηρέτηση τους. Ο Δήμος μας είναι πλέον σε θέση
να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους
Συνδημότες του. Προσφέρει σε Παρανέστι, Νικηφόρο και
Αδριανή την πρόσβαση στα ΚΕΠ παράλληλα με την εξ
αποστάσεως εξυπηρέτηση.
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου δήλωσε τα εξής: ‘’Είναι μια δέσμευση που ολοκληρώθηκε
και εκσυγχρόνισε την λειτουργία των υπηρεσιών μας.
Έχουμε πλέον τον Δήμο Παρανεστίου να βγαίνει από
την απομόνωση, να δημιουργεί και να αναπτύσσεται σε
ράγες υψηλών ταχυτήτων.’’
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Ενεργοί πολίτες ομορφαίνουν τον Δήμο Παρανεστίου
Πανδαισία από χρώματα, ομορφιά και νοικοκυροσύνη
σήμερα που εορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Με την συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων
του Δήμου Παρανεστίου έγινε μια εξόρμηση ενεργών Συνδημοτών μας για να ομορφύνουμε , καθαρίσουμε, καλλωπίσουμε το Δήμο μας. Μαθητές, νέοι και μεγαλύτεροι σε
ηλικία Εθελοντές δώσανε την νότα για την σημερινή δράση που έτυχε μεγάλης συμμετοχής και αποδοχής. Έμπρακτα οι μικροί και μεγάλοι εθελοντές δείξανε με το ζήλο
τους, την αγάπη τους για τον ΤΟΠΟ μας.

Ολοκληρώθηκε η Κατασκευή
φρεατίων στο Τείχος
της Κοινότητας Άνω Πυξαρίου
Ένα ακόμη πάγιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού του Τείχους ικανοποιήθηκε με την κατασκευή του
νέου δικτύου ομβρίων υδάτων. Η κατασκευή των φρεατίων πραγματοποιήθηκε σε σημεία του οικισμού όπου δεν
υπήρχε δίκτυο και δημιουργούνταν πλημμυρικά φαινόμενα προκαλώντας ζημιές στις κατοικίες των συνδημοτών
μας.
Το έργο περιελάμβανε δημιουργία καναλιού παροχέτευσης και κατασκευή
δύο φρεατίων
ομβρίων υδάτων.
Έργο μεγάλης αξίας για τους κατοίκους του οικισμού
που οι ίδιοι ονομάζουν το χωριό τους
«Μικρό Παρίσι».
Ο Δήμος δηλώνει
παρόν και θα βρίσκεται δίπλα στους
πολίτες και στα
προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων
στα Πρασιναδιώτικα λιβάδια
Με άμεσες ενέργειες δίνουμε λύσεις σε προβλήματα των
κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου μας. Καθημερινά
πραγματοποιούμε παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει εξυπηρέτηση σε όλες τις σταβλικές εγκαταστάσεις. Είμαστε κοντά
στους κτηνοτρόφους μας , στις ανάγκες παροχής νερού,
με επιδιορθώσεις , συντηρήσεις δικτύων και ποτιστρών.
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Η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρωγός
στην τοπική αυτοδιοίκηση

Σ

τις 4 Ιουνίου ο δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου προσκαλεσμένος του Περιφερειάρχη μας κ. Χρήστου Μέτιου συμμετείχε σε εκδήλωση της Περιφέρειας στην Κομοτηνή με κεντρικό ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Κομοτηνής είχε ως θέμα τη συμβολή της ΕΕ στην ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα της ΠΑΜΘ.

Συνεχίζεται η επέκταση του δωρεάν Wi Fi
στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου μας

Α

υτή τη φορά σειρά είχαν ο πανέμορφος και καταπράσινος
οικισμός στο Μεσοχώρι όπου φιλοξενούνται δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και το Κέντρο Υγείας Παρανεστίου.
Η επέκταση του
δικτύου θα συνεχιστεί μέχρι
να εκπληρωθεί ο
στόχος μας που
είναι η ύπαρξη
κοινόχρηστου Wi
Fi στα ιδιαίτερης
ομορφιάς χωριά
μας!
Ευχαριστώ πολύ
τον Δήμαρχο Δράμας και φίλο Χριστόδουλο Μαμσάκο καθώς και
τον Πρόεδρο του
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.
Γιώργο Δεμερτζή
για την αμέριστη
συμπαράσταση

και την τεχνική υποστήριξη
που μας παρείχαν στο μεγάλο
αυτό εγχείρημα.
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Μια ξεχωριστή μέρα για την Πλατανιά
Εγκαινιάσθηκε η ανακαινισμένη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Ε

γκαινιάσθηκε το πρωί της Κυριακής 27 Ιουνίου η πλήρως
ανακαινισμένη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται
στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Πλατανιάς.
Μια αίθουσα με σύγχρονο εξοπλισμό που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της νεολαίας του χωριού, των Συλλόγων της
περιοχής και να γίνει το κέντρο αναφοράς των κατοίκων.
Συγχρόνως παραδόθηκε το αναβαθμισμένο γήπεδο 5Χ5 που
βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Σχολείου και είναι έτοιμο να
φιλοξενήσει αγώνες ποδοσφαίρου υψηλών προδιαγραφών.

Επίσης υποβλήθηκε αίτημα
χρηματοδότησης
σε πρόγραμμα
του Υπουργείου
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ώστε
το πρώην Δημοτικό Σχολείο της
Πλατανιάς μαζί
με το πρώην Δημοτικό Σχολείο
της Πτελέας να
ανακαινιστούν πλήρως και να δημιουργηθεί Διαδραστικό Κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού συνολικού προϋπολογισμού
1.072.200,00 ευρώ.
Τέλος πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Κοινότητας Πλατα-

νιάς σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο ετήσιος
απολογισμός (δημόσια λογοδοσία) της Δημοτικής Αρχής για το
έτος 2020.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Πλατανιάς για την αμέριστη βοήθεια τους.
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Τα έργα που προτάθηκαν από το Δήμο μας
στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Σ

ημαντικές προτάσεις
έργων κατέθεσε ο
Δήμος μας στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
του Υπουργείου Εσωτερικών η έγκριση και η
υλοποίηση των οποίων
θα βελτιώσουν πολλαπλά την ποιότητα ζωής
και τις υποδομές στο
δήμο μας.
Σε συνέχεια της ΚΥΑ
6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399
Β’), οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος
έχουν ομαδοποιηθεί σε
επτά (7) κατηγορίες, σε
επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών και τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού
(πλαφόν)
προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι
επιλέξιμος) που μπορούν
να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία.
Στο ως άνω πλαίσιο και
έως 31/5/2021, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος καλούνται :
• Nα προχωρήσουν σε
προτεραιοποίηση
των
προτάσεων που έχουν
ήδη υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν στο
πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος.
• Να εκπονήσουν την
προτεραιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού
(πλαφόν)
προτάσεων που μπορούν
να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ
6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399
Β’).

Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού για τον
Δήμο Παρανεστίου είναι
6.000.000,00 ευρώ.
Στο εν λόγω πρόγραμμα ο
Δήμος μας υπέβαλε και θα
υποβάλει τις εξής προτάσεις:
•
Στην
πρόσκληση
ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
με συνολικό Προϋπολογισμό 1.027.880,00 ευρώ
με τον Φ.Π.Α.
•
Στην
πρόσκληση
AT10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών
χώρων, σχολικών μονάδων,
προσβασιμότητα
ΑμΕΑ» με συνολικό προϋπολογισμό 1.426.032,10
ευρώ με τον ΦΠΑ
•
Στην
πρόσκληση
AT01 «Υποδομές ύδρευσης») με συνολικό προϋπολογισμό 516.129,03
ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ
•
Στην
πρόσκληση
AT03 «Παρεμβάσεις και
δράσεις βελτίωσης της
διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στις
υποδομές
διαχείρισης
υδάτων και λυμάτων» με
συνολικό προϋπολογισμό
1.806.494,00 ευρώ με τον
ΦΠΑ.
•
Στην
πρόσκληση
ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων

και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» με συνολικό προϋπολογισμό 620.000,00 ευρώ
με τον ΦΠΑ.
•
Στην
πρόσκληση
AT12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» με
συνολικό προϋπολογισμό
871.720,00 ευρώ με τον
ΦΠΑ.
•
Στην
πρόσκληση
AT02 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» με συνολικό προϋπολογισμό 2.063.171,96
ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.
•
Στην
πρόσκληση
AT08 «Ψηφιακή Σύγκληση» με συνολικό προϋπολογισμό 702.815,00 ευρώ
με τον ΦΠΑ.
•
Στην
πρόσκληση
ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής
προστασίας
(προσεισμικός έλεγχος)»
(ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΦΟΝ)
•
Στην
πρόσκληση
ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 -Ελλάδα 2021» (ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΦΟΝ)
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε την κάτωθι
προτεραιοποίηση
των έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»:
- Πρόσκληση ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρουΑγροτική Οδοποιία» με
συνολικό Προϋπολογισμό

1.027.880,00 ευρώ με τον
Φ.Π.Α.
- Πρόσκληση AT10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» με
συνολικό προϋπολογισμό
1.426.032,10 ευρώ με τον
ΦΠΑ
Πρόσκληση AT01
«Υποδομές ύδρευσης») με
συνολικό προϋπολογισμό
516.129,03 ευρώ χωρίς
τον ΦΠΑ
- Πρόσκληση AT03 «Παρεμβάσεις και δράσεις
βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση
Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στις
υποδομές
διαχείρισης
υδάτων και λυμάτων» με
συνολικό προϋπολογισμό
1.806.494,00 ευρώ με τον
ΦΠΑ.
Πρόσκληση ΑΤ09
«Ωρίμανση έργων και
δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
με συνολικό προϋπολογισμό 620.000,00 ευρώ με
τον ΦΠΑ.
Πρόσκληση AT12
«Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» με
συνολικό προϋπολογισμό
871.720,00 ευρώ με τον
ΦΠΑ.
- Πρόσκληση AT02 «Ολοκληρωμένη
διαχείριση
αστικών λυμάτων» με
συνολικό προϋπολογισμό
2.063.171,96 ευρώ χωρίς
τον ΦΠΑ.
- Πρόσκληση AT08 «Ψηφιακή Σύγκληση» με συνολικό
προϋπολογισμό
702.815,00 ευρώ με τον
ΦΠΑ.

Κοντά στους Πρωταθλητές μας βρέθηκε ο Δήμαρχος
Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου

Δ

ίπλα στα παιδιά μας που
εκπροσώπησαν τον Δήμο
Παρανεστίου στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ελλάδας Κ16
στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου. Παρουσία του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Παναγιωτόπουλου Νίκου,
της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ
κ Σακοράφας Σοφίας, του
Δημάρχου Παγγαίου, όπου
εγκαινίασε την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου και θεσμικών παραγόντων.
Χαρήκαμε ιδιαίτερα με την
επιτυχία των δικών μας παιδιών Κωνσταντινίδου Δήμητρας, που διέπρεψε στο
άθλημα της σφαίρας κατακτώντας την δεύτερη θέση με
την κατάκτηση της 4ης θέσης
στην σφαίρα και της 6ης θέσης στο ακόντιο Μακρόγλου
Κωνσταντίνου.

