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Η ΕΠΑ πάντα στο
πλευρό των Δήμων

Τεχνική Υποστήριξη της
ΕΠΑ στον Δήμο Αβδή-
ρων για απόκτηση Δια-
χειριστικής Επάρκειας

σελ. 4

»»
»»

»

Η ΕΠΑ στηρίζει 
τον πολιτισμό

Έκδοση του ΠΑΚΕΘΡΑ για
τις σχέσεις μεταξύ «αρ-
χόντων» και οικογενειών
στην Ξάνθη των 19ου και
20ου αιώνων 

σελ. 4

»
»

για το

ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009, 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ. 

ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Συνέχεια στη σελ. 4

«Νότιο Ανατολική
Ευρώπη»

Υποβολή τελικής πρότασης
στο Πρόγραμμα “South
East Europe” από την ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης/ΕΠΑ 

σελ. 4

»

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε φέτος (26-
28 Νοεμβρίου 2008) το Ετήσιο Tακτικό Συνέ-

δριο της Κεντρική Ένωσης Δήμων &
Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Τα βασικά ση-

μεία της εισήγησης του Προέδρου της Επιτροπής
για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

2007-2013, και Μέλους ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, 
κ. Μιχάλη Στυλιανίδη, συμπεριλήφθηκαν στις

αποφάσεις του Συνεδρίου. 

Δήμος Ξάνθης

ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ο∆ΟΣ ΕΘΕΛ. ΑΙΜΟ∆ΟΤΗ

Πεζογέφυρα
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Συνέχεια στη σελ. 2

Αναβάλλεται προς το παρόν η συζήτηση για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση
Ετήσιο Tακτικό Συνέδριο της 2008

Σχέδιο διαμόρφωσης κόμβου

Σχέδιο πεζογέφυρας

«Αλλάζουμε την
εικόνα της πόλης. 

Αναβαθμίζουμε
το επίπεδο και 

την ποιότητα ζωής των
συμπολιτών μας».

Μιχάλης Στυλιανίδης
Δήμαρχος Ξάνθης

Ενοποίηση πλατειών και χώρων πρασίνου στο κέντρο της
πόλης της Ξάνθης

Σε εξέλιξη βρίσκεται τo έργο  «Ενοποίηση πλατειών και χώρων πρα-
σίνου στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης», το οποίο αφορά σε  επεμ-
βάσεις στο  κέντρο της πόλης, σε μία συνολική έκταση 30.695 τμ. 
Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 5.500.000 ευρώ.
Προϋπολογισμός σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία: 3.086. 600, 00
ευρώ.

Διαμόρφωση κόμβου Ηλιουπόλεως &
Εθελοντή Αιμοδότη

Σύντομη περιγραφή του έργου: Βελτίωση του
τμήματος της οδού «Εθελοντή Αιμοδότη» από
το ύψος της διασταύρωσής της με την οδό
«Ηλιουπόλεως», με κατεύθυνση προς το Γε-
νικό Νοσοκομείο Ξάνθης, έως περίπου το ση-
μείο που συναντάται η υφιστάμενη
πεζογέφυρα. Προβλέπονται επίσης και εργα-
σίες στις οδούς  που συμβάλλουν στην οδό
«Εθελοντή Αιμοδότη», ώστε να προσαρμο-
σθούν στη νέα χάραξη της οδού. 
Η κατασκευή του έργου αποτελεί τμήμα
του γενικότερου προγραμματισμού του
Δήμου Ξάνθης, που αφορά στη βελτίωση
του συγκοινωνιακού δικτύου της πόλης
καθώς και των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Προϋπολογισμός: 885.000,00 ευρώ.
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007–2013.
Φάση έργου: Το έργο βρίσκεται στη φάση της
μελέτης.

OÈ ÛÙfi¯ÔÈ
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

του Νομού Ξάνθης 2009

Σύντομη περιγραφή του έργου: Η πε-
ζογέφυρα εξυπηρετεί τη διέλευση
πεζών μεταξύ της θέσης «Νησάκι»
στη δυτική όχθη και του οικισμού
«Σαμακώβ», στην ανατολική όχθη του
ποταμού Κόσυνθου.
Προϋπολογισμός: 350.000,00 ευρώ.
Φάση έργου: Υπάρχει εγκεκριμένη με-
λέτη εφαρμογής για την κατασκευή.
Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτη-
σης, ο προϋπολογισμός, η διακήρυξη
κ.λπ., έτσι ώστε να δημοπρατηθεί
το συγκεκριμένο έργο το συντομό-
τερο δυνατό.

»»»»»

»»»»»
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Συνέχεια στη σελ. 3

Έργα

Αποκατάσταση 6 χωματερών
Είναι γεγονός πως καταφέραμε μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών να ολο-
κληρώσουμε σχεδόν την αποκατάσταση των 6 χωματερών του Δήμου μας,
ένα έργο δύσκολο λόγω καιρικών συνθηκών, συνολικού προϋπολογισμού
820.000,00 ευρώ περίπου.

Τομέας Παιδείας
Επίσης, μεγάλες και ουσιαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει στο θέμα της Παι-
δείας, που με την άριστη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης, αλλά
και της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, έχουμε προσθέ-
σει αίθουσες όπου χρειάζονταν, έχουμε δημιουργήσει νηπιαγωγείο στο Π.
Κατράμιο, έχουμε προχωρήσει στην παραχώρηση του οικοπέδου για την
ανέγερση του Μουσικού Γυμνασίου στη Διομήδεια, του ΕΕΕΚ στη Γενισέα,
του Δημοτικού στον Πετεινό. 

Συγκοινωνίες
Για τις συγκοινωνίες –παρόλο που δεν έχουμε πολλά περιθώρια, λόγω της
άσχημης οικονομικής κατάστασης του Δήμου- έχουμε καταφέρει την ένταξη
του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» της ΚΕΔΚΕ και ήδη ξεκίνησαν
τακτικά δρομολόγια σύνδεσης των οικισμών με την πρωτεύουσα του Δήμου, τη
Γενισέα, εντελώς δωρεάν για όλους! 

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου
Αθλοπαιδιών στο Εύμοιρο

Σύντομη περιγραφή του έργου: Προβλέπεται
η ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαι-
διών στον οικισμό του Ευμοίρου του Δήμου
Ξάνθης. Το εν λόγω κτήριο αποτελείται από
τους χώρους: Ισόγειο: αγωνιστικός χώρος με
κερκίδες, WC (ΑΜΚ), αποθήκη, γραφείο, ια-
τρείο, και θυρωρείο. Υπόγειο: αποδυτήρια,
WC, κυλικείο και λεβητοστάσιο. Προβλέπεται
η κατασκευή τοιχίου περίφραξης από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα με κιγκλίδωμα. Περιμετρικά
του κτηρίου θα κατασκευασθούν διάδρομοι
και ράμπες πρόσβασης ΑμΕΑ καθώς και χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004».
Προϋπολογισμός: 1.171.262,17 ευρώ
Χρόνος περαίωσης του έργου: Μάρτιος 2009.

Διαμορφώσεις, Αποκαταστάσεις και
Ασφαλτοστρώσεις Οδών: 
Διαμόρφωση οδού Ε. Λάμπρου

Σύντομη περιγραφή του έργου: Επέκταση–
ανακατασκευή της οδού, κατασκευή πεζο-
δρομίων–δημοτικός φωτισμός μήκους
400,00μ.
Χρηματοδότηση–κόστος: Το έργο θα χρημα-
τοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Προϋπολογισμός του έργου: 545.000,00
ευρώ.
Φάση έργου: Το έργο έχει δημοπρατηθεί στις
20 Ιανουαρίου 2009.

Ανέγερση Παιδικού και Βρεφονηπιακού
Σταθμού στη Χρύσα

Σύντομη περιγραφή του έργου: Το έργο περι-
λαμβάνει την κατασκευή παιδικού και βρεφο-
νηπιακού σταθμού στην περιοχή της Χρύσας,
σε οικόπεδο 3.294,42 τμ. Κατασκευάστηκε

ισόγειο κτήριο, εμβαδού 776,91 τμ., στο
οποίο διαμορφώθηκαν 4 αίθουσες πολλαπλών
χρήσεων, 2 χώροι ύπνου και 3 χώροι υγιει-
νής. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 8 βοηθητικοί
χώροι (κουζίνα, αποθήκες, λινοθήκες, πλυν-
τήρια, στεγνωτήρια WC κοινού). Σε άμεση
σχέση με την είσοδο του κτηρίου, κατα-
σκευάστηκαν 5 χώροι γραφείων που θα απο-
τελέσουν το τμήμα διοίκησης του σταθμού.
Και τα τρία τμήματα του κτηρίου αναπτύσ-
σονται γύρω από ένα κεντρικό. Με το έργο,
διαμορφώνεται και ο περιβάλλον χώρος του
κτηρίου, στον οποίο θα δημιουργηθούν χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι πρασίνου,
καθιστικών και παιδικής χαράς.  
Χρηματοδότηση–κόστος: Το έργο χρηματοδο-
τείται από το ΠΕΠ ΑΜΘ–Γ΄ ΚΠΣ
Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 ευρώ.
Φάση έργου: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
κατασκευής του κτηρίου και υπολείπεται η
ολοκλήρωση του εξοπλισμού του.

Οι στόχοι μας για το 2009
� Συνέχιση και ενίσχυση των έργων για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
δημοτών (έργα οδοποιίας, έργα ύδρευ-
σης, κ.ά.).

� Πολεοδομική οργάνωση του Δήμου-
Ενίσχυση της οικιστικής συνοχής και
ισόρροπη οικιστική ανάπτυξη.

� Ενίσχυση και αναβάθμιση τουριστι-
κών υποδομών και υπηρεσιών.

� Ενίσχυση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικο-
συστημάτων.

� Βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων στους οικισμούς.

� Ενίσχυση των τεχνικών και κοινωικών υποδομών για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

� Δημιουργία και βελτίωση υποδομών για την ανάδειξη της ιστορικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναφορά σε έργα

• Ολοκληρώνουμε το έργο «Αναπλαση της κεντρικής πλατείας
Αβδήρων», προϋπολογισμού 319.509,72 ευρώ, που υλοποιείται
στο πλαίσιο της Κοινοτικού Προγράμματος LEADER+, καθώς και
το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέας κατοικίας στην κεντρική
πλατεία Αβδήρων», προϋπολογισμού 323.336,22 ευρώ, που
υλοποιείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Μέσα στο 2009 θα προχωρήσουμε:

�Στη δημοπράτηση των έργων που θα υλοποιηθούν από το πρό-

OÈ ÛÙfi¯ÔÈ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ξάνθης για το

Σχέδιο διαμόρφωσης

2009

Δήμος Αβδήρων

Ευ
αν

θία
 Τσ

ακ
ίρη

γραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας
2007-2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»,
με τίτλο «Επεμβάσεις βελτίωσης συντήρη-
σης του αγροτικού οδικού δικτύου Μάνδρας
του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού
145.000,00 ευρώ και «Επεμβάσεις βελτίω-
σης συντήρησης του αγροτικού οδικού δι-
κτύου Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων»,
προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.

�Στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δί-
κτυο ύδρευσης Αβδήρων», προϋπολογισμού
200.000,00 ευρώ, που υλοποιείται από το
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

�Στην υλοποίηση του έργου  «Αποκατά-
σταση κτηρίου αλευρόμυλου στην κεντρική
πλατεία Αβδήρων», προϋπολογισμού
529.603,67 ευρώ.

�Στην υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση
βόρειας εισόδου παραδοσιακού οικισμού
Αβδήρων», προϋπολογισμού 380.000,00
ευρώ.

Δήμος Βιστονίδας

Φιλοσοφία & Στόχοι

Φιλοσοφία και στόχος μας είναι, ο Δήμος Βιστονίδας ως διοι-
κητικός θεσμός να ασκεί τις αρμοδιότητες και να προσφέρει
υπηρεσίες χωρίς φραγμούς, ευέλικτα και αποτελεσματικά, σε
όλους τους πολίτες· ως αναπτυξιακός θεσμός, να χαράζει
στρατηγικές, να σχεδιάζει μακροχρόνια αναπτυξιακά προγράμ-
ματα, να προσεγγίζει την ανάπτυξη ως ολότητα, να προτείνει
στο σύνολο των τοπικών κοινωνικών φορέων την υλοποίηση
των προγραμμάτων, στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων. Τέλος,
ως πολιτικός θεσμός, να σχεδιάζει το πλαίσιο διεκδίκησης
από τα υπερκείμενα επίπεδα εξουσίας και να αγωνίζεται για
την επιτυχία του.

Ν
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λα
ος

 Ζ
λά

τκ
ος Οδοποιία

Εκπονούμε το τρέχον διάστημα περί τις 10 με-
λέτες που αφορούν σε έργα εσωτερικής,
επαρχιακής και αγροτικής οδοποιίας, που
θα δημοπρατηθούν μέσα στο 2009, συνολι-
κού ύψους 3.000.000 ευρώ περίπου. 

Φυσικό Περιβάλλον
Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ολο-
κληρώνεται η κατασκευή αλλά και ο εξοπλι-
σμός του «Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Βιστονίδας» και τα έργα προ-
στασίας και αναβάθμισης του φυσικού πε-
ριβάλλοντος της λίμνης.

Δήμος Ξάνθης
Συνέχεια από τη σελ. 1»»»»»

»»»»»
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�Ολοκλήρωση των υποδομών του
Δήμου

• Βελτίωση των Βασικών Επαρχιακών Οδικών
Αξόνων που οδηγούν στον Δήμο.   
• Έργα βελτίωσης του Δημοτικού Οδικού Δι-
κτύου. 
• Έργα Ύδρευσης και Άρδευσης (συντηρή-
σεις-κατασκευές).
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Υπη-
ρεσιών προς τον πολίτη, με χρήση infokiosk. 
• Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός μηχανολογι-
κού εξοπλισμού του Δήμου (οχήματα, μηχα-
νήματα). 
• Ανακαίνιση και επισκευή Δημοτικών κτη-
ρίων. 

�Διατήρηση κοινωνικής συνοχής

• Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης και
Απασχόλησης Ανέργων.
• Λειτουργία Κέντρο Υποδοχής  Επενδυτών 
(ΚΥΕ).
• Δραστηριοποίηση του Τοπικού Συμβουλίου
Νέων Δήμου Σταυρούπολης σε δράσεις για το

περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα.
• Ενίσχυση και διαρκή στήριξη του ΝΠΔΔ
ΚΑΠΗ Δήμου Σταυρούπολης.
• Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για
την αρωγή των Ευπαθών Κοινωνικών Ομά-
δων του Δήμου:
�Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.
�Εφαρμογή Τηλεϊατρικής.
• Αναβάθμιση σχολικών κτηρίων. 

�Τουρισμός/Πολιτισμός 

• Λειτουργία Τουριστικού Τρένου σε περιο-
χές φυσικού και οικιστικού κάλλους του Δήμου
για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
(αρχαιολογικές διαδρομές). 
• Δημιουργία υποδομών για την αξιοποίηση
της κοιλάδας του Νέστου και της οροσει-
ράς της Ροδόπης. 
• Εφαρμογή νέων δράσεων προβολής με
σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού προ-
ϊόντος της περιοχής.  

�Περιβάλλον
• Ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας σε δη-

μοτικά κτήρια και Σχολεία.
• Υλοποίηση Προτύπου Σχεδίου Δράσης κατά
των κλιματικών αλλαγών.
• Διαχωρισμός, περισυλλογή και αποστολή
προς Ανακύκλωση ανακυκλώσιμων ειδών οι-
κιακής χρήσης.
• Ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινωνικού
συνόλου του Δήμου για την προστασία του
περιβάλλοντος.   

�Ανάμεσα στα έργα που συμπεριλήφθηκαν

στον νέο προϋπολογισμό του Δήμου, τα δύο
που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως
ορόσημα για το 2009 και να επισημάνουμε
την σπουδαιότητά τους για την περιοχή του
Δήμου μας είναι:

�«Έργα ανάδειξης του τοπικού οικιστικού
περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου του
Δήμου Σταυρούπολης», προϋπολογισμού
500.000,00 ευρώ, από πιστώσεις του προ-
γράμματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
�Εξοπλισμός τριών υπαρχόντων κτηρίων
για τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων, προ-
ϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ από πιστώ-
σεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

Με τη ματιά στραμμένη στη Νέα Χρονιά, θα
θέλαμε να ευχηθούμε Ειρηνικό και Δημιουρ-
γικό το 2009 και να σας παρουσιάσουμε τους
στόχους μας για το τρίτο έτος της Δημοτικής
Θητείας. 
Συνεχίζοντας την προσπάθειά μας για την
προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος και τη βελτίωση
της κοινωνικής και οικονομικής κατάστα-
σης των κατοίκων, αξίζει να αναφέρουμε επι-
γραμματικά τις ενέργειες και δράσεις που
προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του έτους 2009.

Οι βασικοί στόχοι του Δήμου Μύκης αναφορικά
με την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων είναι:
α) η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
της ευρύτερης περιοχής και β) η ισόρροπη
και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου μας.

Τα Έργα

Υδροδότηση του οικισμού Μάνταινας
Το έργο βρίσκεται στη φάση της πρόσκλησης

υπογραφής σύμβασης. Η τεχνική μελέτη έχει
ολοκληρωθεί ενώ το έργο, με προϋπολογισμό
199.000,00 ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Το παραπάνω έργο
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υδρο-
δοτικού αντλητικού συγκροτήματος, στην κατα-
σκευή υδροδοτικού δικτύου και στην κατασκευή
νέας δεξαμενής ύδρευσης.

Κατασκευή υδατοδεξαμενών σε οικι-
σμούς του Δήμου Μύκης
Το έργο βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης,
καθώς έχει υπογραφεί το συμφωνητικό ανάθε-
σης κατασκευής του έργου. Η Τεχνική Μελέτη
έχει ολοκληρωθεί ενώ το έργο, με προϋπολογι-
σμό 500.000,00 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από
το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Το έργο αφορά στην κα-
τασκευή υδατοδεξαμενών και στη σύνδεσή τους
με τα υπάρχοντα εσωτερικά δίκτυα των οικι-
σμών Σμίνθης, Εχίνου, Κενταύρου, Γλαύκης,
Μύκης κ.ά.

Στόχος μας για το 2009 είναι η βελτίωση της ποι-
ότητας του τρόπου ζωής των κατοίκων της
Κοινότητάς μας.

Έργα 
Τα έργα που θα κατασκευαστούν αφορούν στην
οδοποιία και την ύδρευση. Θα δημοπρατηθούν
δύο έργα:

� Ύδρευση οικισμού Άνω Θερμών.

� Κατασκευή τοίχου αντιπλημμυρικής προστα-

σίας οικισμού Άνω Θερμών.

Ταυτοχρόνως, εκτελούνται τα έργα «Κατασκευή
πεζογεφυρών Κάτω Θερμών και Μέδουσας».

Στόχος μας είναι η βελτίωση
της καθημερινής ζωής των
συμπολιτών μας.

Έργο: Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων από σωλήνες PVC, στα δί-
κτυα ύδρευσης των 4 οικισμών (Πάχνης, Κοτύλης, Αιμονίου, Δη-
μαρίου) της Κοινότητας Κοτύλης.
Προϋπολογισμός: 720.000,00 ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνεται η
σύνταξη τοπογραφικής μελέτης, υδρογεωλογικών και περιβαν-
τολλογικών μελετών.
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ.
Παρούσα φάση: Έχουν συνταχθεί οι μελέτες, πλην της μελέτης
εκτέλεσης έργου, η οποία και συντάσσεται. 

Έργο: Τσιμεντοστρώσεις στους οικισμούς της Κοινότητας.
Προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ.
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ.
Παρούσα φάση: Λόγω των καιρικών συνθηκών, η ολοκλήρωση του
έργου προβλέπεται να γίνει την άνοιξη του 2009.

Με στόχο τη βελτίωση της καθημε-
ρινής ζωής των συμπολιτών μας.

Έργο: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Ποταμοχωρίου-Ρε-
ματιάς-Σατρών & Τεμένους.
Προϋπολογισμός: 164.000,00 ευρώ.
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ.
Παρούσα φάση: Έχει εκδοθεί η άδεια δημοπράτησης. Το έργο προβλέ-
πεται να περαιωθεί το καλοκαίρι του 2009.

Έργο: Επέκταση Δικτύου για ηλεκτροδότηση οικισμού Ακραίου
Προϋπολογισμός: 60.000,00 ευρώ.
Συγχρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ, Περιφέρεια ΑΜΘ, Κοινοτικοί Πόροι.
Παρούσα φάση: Βγήκε η χρηματοδότηση το έργο προβλέπεται να πε-
ραιωθεί την άνοιξη του 2009.

Έργο: Ασφαλτόστρωση οικισμών από  Σάτρες προς Ρεματιά
Προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ
Παρούσα φάση: Ολοκληρώνεται η μελέτη. Το έργο προβλέπεται να πε-
ραιωθεί το καλοκαίρι του 2009.

Επιμέρους στόχοι και έργα για το
2009

Στόχος: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
διαβίωσης, ποιότητας ζωής του αγροτικού
πληθυσμού και ενίσχυση της αγροτικής οι-
κονομίας.
Τίτλος έργου: Κατασκευή δικτύων μεταφοράς

και διανομής αρδευτικού ύδατος με αξιοποί-
ηση των γεωτρήσεων του Δήμου Σελέρου.
Προϋπολογισμός: 599.000,00 ευρώ.
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013
Παρούσα κατάσταση: Το έργο έχει κατατεθεί
για την ένταξή του και τη χρηματοδότηση
του από το Πρόγραμμα.

Στόχος: Η παροχή και η βελτίωση υπηρεσιών
προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό, και
ιδιαίτερα προς τις γυναίκες.
Τίτλος έργου: Κατασκευή παιδικού σταθμού
στον οικισμό Σελέρου του Δήμου Σελέρου.
Παρούσα κατάσταση: Το έργο είναι στη δια-
δικασία εκπόνησης της μελέτης.

Οι  στόχο ι  κα ι  τα  έργα  του  Δήμου  Τοπε ίρου  θα  δημοσ ιευθούν  σε  επόμενο  τεύχος  μετά  από  α ίτημα  του  Δημάρχου .
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δραστηριότητες
ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ)

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ [ΤΕΔΚ] ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Κωδικός: 4197
Γραφεία: Γεωργίου Σταύρου 20, Τ.Θ.:247

67100 ΞΑΝΘΗ
Τηλ.: 25410 27470
Fax.: 25410 29466
E-mail: tedk@xan.forthnet.gr
Web: www.tedk-xanthis.gr

Ιδιοκτήτης:
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης

Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης, 
Πρόεδρος ΤΕΔΚ 
Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: 
Θανάσης Κούρος, Νίκος Μίχος, Μαρία Μούτσιου, Βάγια Παπαδοπούλου

Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης: Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Επιμέλεια ύλης & κειμένων: Βάγια Παπαδοπούλου

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: ZOOM art group

Εκτύπωση: «Τυπόγραμμα α.ε»

Υπεύθυνος τυπογραφείου: Δημήτρης Γεντσίδης

Η Φωνή της Αυτοδιοίκησης διανέμεται στους ΟΤΑ, 
σε Δημόσιους Οργανισμούς, Επιμελητήρια κ.λπ. 

»»» Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ετήσιο Tακτικό Συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ 2008
Αναβάλλεται προς το παρόν η συζήτηση

για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

απ’ τον τόπο σου...
Εκδόσεις »»

To διασωθέν τμήμα από το αρχείο της παλαιάς ξανθιώτι-
κης οικογένειας Παρασχίδη, φτάνει μετά από τις περιπέ-
τειες του χρόνου και αναγκαστικών και μη μετοικήσεων,

στα χέρια του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Κέντρου Θρά-
κης (ΠΑΚΕΘΡΑ)… Και συγκεκριμένα, σε αυτά των πάντα
«ανήσυχων πνευμάτων» Σοφίας Αδαμαντίδη και Βασίλη Αϊ-
βαλιώτη, που εδώ και χρόνια οι Ξανθιώτες τούς εμπιστεύον-
ται προς ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, μελέτη και δημοσίευση
τεκμήρια (έγγραφα, φωτογραφίες κ.ά.) που αφορούν στον
ιδιωτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό βίο παλαιών οικογε-
νειών της Ξάνθης. Το αποτέλεσμα είναι η παρούσα, πρόσφατη
έκδοση του ΠΑΚΕΘΡΑ, με τίτλο: «Ο άρχοντας Ναλμπάντο-
γλου, η οικογένεια Παρασχίδη και η σχέση τους με τις οι-
κογένειες Λαλάγκα, Χασιρτζόγλου και Ζουλιάμη». 
Απ’ ό,τι διαφαίνεται ήδη από την αρχή της ανάγνωσης, η οι-
κογένεια Παρασχίδη αποτελεί τη βασική αφορμή, την αρχή
του νήματος γύρω από την οποία αρχίζουν οι συγγραφείς της
έκδοσης να συνθέτουν την εργασία τους. Τα πρόσωπα και οι
σχέσεις που ορίστηκαν μεταξύ τους μέσα σε ένα διάστημα
εκατόν πενήντα και πλέον χρόνων, παρουσιάζονται σε μια κα-

λοσχεδιασμένη έκδοση εκατόν περίπου σελίδων, γεμάτη
από καλοεπεξαργασμένες, ολοκάθαρες φωτογραφίες προ-
σώπων, πολλών προσωπικών τους αντικειμένων καθώς και
εγγράφων. 
Και αυτή τη φορά, η έκδοση του ΠΑΚΕΘΡΑ διακρίνεται για την
άριστη επιμέλειά της, τη σοβαρότητα και εγκυρότητα του
περιεχομένου της -αναρίθμητος, κυριολεκτικά, ο αριθμός
των εθελοντικών ωρών που το συγγραφικό «ζευγάρι» για
ακόμη μια φορά αφιέρωσε στην έρευνα, μελέτη, συγγραφή
και διόρθωση του υλικού του.  Τέλος, και σ’ αυτήν την έκ-
δοση οι φανατικοί αναγνώστες των βιβλίων του Κέντρου, θα
λατρέψουν τον άμεσο και «πικάντικο» λόγο που ακολουθεί με
τη μορφή λεζάντας την κάθε μια φωτογραφία και εικόνα της
έκδοσης.
Η συγκεκριμένη έκδοση καθώς και η έκθεση αρχειακού
υλικού συνδεόμενου με το βιβλίο, που πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2008,  στη-
ρίχτηκε και  συγχρηματοδοτήθηκε από την Επιχείρηση της
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης «Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη».

Αποφάσεις του Συνεδρίου
Στο συνέδριο, μεταξύ των άλλων αποφασί-
στηκαν τα ακόλουθα:
Να εκδοθεί αμέσως η Κοινή Υπουργική
Απόφαση του άρθρου 27 του
Ν.3614/2007 για το περιεχόμενο και τη
διαδικασία εκπόνησης των Προγραμμάτων
Τοπικής Ανάπτυξης των ΤΕΔΚ, για τις Ομά-
δες Υποστήριξης των ΤΕΔΚ και για το Πρό-
γραμμα Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Αυ-
τοδιοίκησης. 
Να χρηματοδοτηθεί, χωρίς άλλη καθυ-
στέρηση, το Πρόγραμμα Υποστήριξης της
Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης ύψους 7,6
εκατ. ευρώ, κατά 3,0 εκατ. ευρώ από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
(όπως ήδη έχει συμφωνηθεί) και κατά 4,6
εκατ. € από το Υπουργείο Εσωτερικών (από
το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και από
το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ). 
Να επισπευσθεί η επιβεβαίωση της δια-
χειριστικής επάρκειας των ΟΤΑ, σύμφωνα
με το έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, και να αρχίσει αμέσως η
χρηματοδότηση των έργων τους. 
Να κατοχυρωθεί προγραμματικά η πολι-
τική δέσμευση της Κυβέρνησης, σύμφωνα
με την οποία «οι συνολικοί οικονομικοί πό-
ροι που θα κατευθυνθούν προς τους ΟΤΑ θα
είναι σημαντικά αυξημένοι σε σχέση με
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους». 
Να δοθεί από το ΥΠΟΙΟ ρητή κατεύθυνση
στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφε-
ρειών για τη δέσμευση ενός συγκεκριμέ-
νου ποσοστού των ΠΕΠ για τους ΟΤΑ και
για τη χρηματοδότηση των έργων των ΟΤΑ
που θα περιλαμβάνονται στα Προγράμματα
Τοπικής Ανάπτυξης. 
Να διασφαλίσει το ΥΠΟΙΟ, -με βάση το
επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΗΜΟΣ ΑΕ που
υπέβαλε η ΚΕΔΚΕ- τις οικονομικές προϋπο-
θέσεις της βιωσιμότητάς της. 

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο
Eτήσιο Tακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, ο κ.
Μιχάλης Στυλιανίδης τόνισε μεταξύ των
άλλων: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοι-
νοτήτων Ελλάδας, όταν ξεκίνησε πριν από
τέσσερα χρόνια (το 2005) το διάλογο με
την Κυβέρνηση για τη συμμετοχή της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή
προσπάθεια της χώρας, ενόψει τότε της
νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013,
είχε οραματιστεί την Ελληνική Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση να συμβάλει με υπευθυνότητα
και διοικητική ικανότητα στην προώθηση
των στρατηγικών στόχων της Εθνικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής του
«Μεταβατικού Συστήματος επιβεβαί-
ωσης της διαχειριστικής επάρκειας» των
ΟΤΑ, και επομένως το νέο πρότυπο του
ΕΛΟΤ να μην εφαρμοστεί από 01.01.2009,
αλλά να προηγηθεί η υποστήριξη των ΟΤΑ
προκειμένου να προετοιμαστούν.
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Εν συντομία
Σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης
υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο στην Εν-
διάμεση Διαχειριστική Αρχή, σχετικά
με την αξιοποίηση του βραβείου που
πήρε η πρόταση για τη δημιουργία
«Πολιτιστικού Οικονομικού Πάρκου
Ξάνθης», προυπολογισμού 300.000,00
ευρώ, στο πλαίσιο των Καινοτόμων
Σχεδίων Ανάπτυξης, με επικεφαλής
τον Δήμο Ξάνθης.

του Δικτύου. Ο δεύτερος δίνει βαρύτητα
στην επικοινωνία και διάδοση των αποτελε-
σμάτων των δράσεων του Δικτύου. Ο τρίτος
αφορά στη δημιουργία και έναρξη υλοποί-
ησης ενός κοινού μοντέλου «μάρκετιγκ», πε-
ριλαμβάνει παραγωγή καινοτόμων εργαλείων
όπως «Οδηγούς Ποιότητας» και εφαρμογή
σε κάθε Ιστορικό Κέντρο «Κανόνων Ποιοτι-
κών Δράσεων». Ο τέταρτος άξονας αφορά
στη δημιουργία «Δρόμων Πολιτισμού».

Ο άρχοντας Ναλμπάντογλου, η οικογένεια Παρασχίδη και η σχέση τους με
τις οικογένειες Λαλάγκα, Χασιρτζόγλου και Ζουλιάμη

Ποιος από αυτούς που γεννήθηκαν πριν το 1960 δεν θυμάται τα αριστουργήματα που δη-
μιουργήθηκαν στο μάθημα της χειροτεχνίας με τη σέγα και τα πριονάκια (εκείνα τα πλακέ
που έσπαγαν εύκολα, και τα άλλα, τα στρογγυλά, τα καλά). Στη φωτογραφία 12 μαθητές
της Πέμπτης (μάλλον) του Δημοτικού Σχολείου στον Άη-Βλάση, ποζάρουν με τα έργα
των χειρών τους, σε έκθεση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με τα τρυπάνια και τις σέγες
τους. Δεξιά η δασκάλα Θελξιόππη (χάθηκε στην ξανθιώτικη μνήμη το επίθετό της). Μόνος
γραβατωμένος από τους μαθητές ο μικρός το δέμας Αλέξανδρος Ε. Παρασχίδης, το «τσορ-
τσόνι» (σπουργίτι), όπως τον έλεγαν οι συμμαθητές του. (Ο άρχοντας Ναλμπάντογλου, η
οικογένεια Παρασχίδη και η σχέση τους με τις οικογένειες Λαλάγκα, Χασιρτζόγλου και Ζου-
λίαμη, σελ.94)

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΦΩΤΟ Εισηγητής του ετήσιου συνεδρίου της
ΚΕΔΚΕ για το 2008 ήταν o Δήμαρχος Ξάνθης-Πρό-
εδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης-ΕΠΑ, κ. Μιχάλης Στυ-
λιανίδης, με την ιδιότητα του Προέδρου της
Επιτροπής ΕΣΠΑ (Προγραμματική Περίοδος 2007-
2013) και Μέλους του ΔΣ της ΚΕΔΚΕ.

Διαχειριστική Επάρκεια για
το Δήμο Αβδήρων
Δύο συναντήσεις μέχρι στιγμής εντός του
τρέχοντος διμήνου είχε η κοινή ομάδα ερ-
γασίας που συστήθηκε και στην οποία
μετέχουν στελέχη της «Ενέργεια-Περιβάλ-
λον-Ανάπτυξη» και του Δήμου Αβδήρων,
με σκοπό την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρ-
κειας τύπου Α και Β για τον Δήμο Αβδήρων. 
Η λήψη της Διαχειριστικής Επάρκειας -που
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποί-
ηση έργων, μελετών και προμηθειών στην
νέα Προγραμματική Περίοδο- θα δώσει στον
Δήμο Αβδήρων μία νέα επιχειρησιακή δυνα-
τότητα. Το στελεχιακό δυναμικό της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης

και της ΕΠΑ προετοίμασαν και υπέβαλαν
τον Νοέμβριο του 2008 την τελική πρόταση
στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος
Συνεργασίας «Νότιο Ανατολική Ευρώπη»
(«Transnational Cooperation Programme
“South East Europe”»). To Πρόγραμμα ανα-
φέρεται στην ενίσχυση και διεύρυνση του Δι-
κτύου Βαλκανικών Πόλεων με Ιστορικά Κέν-
τρα μεσαίου μεγέθους, το οποίο ιδρύθηκε με
πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης. Συντονι-
στής είναι η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και εταίροι οι 17
Δήμοι του Δικτύου. Η πρόταση διαρθρώνεται
σε τέσσερις άξονες: o πρώτος αναφέρεται
στη διοίκηση, το συντονισμό δράσεων και
στην ανάπτυξη της συνεργασίας των μελών

INFO Την έκδοση μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα βιβλιοπωλεία της πόλης και το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 
(τηλ.: 25410 73808).

Υποβολή πρότασης από
ΤΕΔΚ/ΕΠΑ στο β΄ στάδιο
του SEE

ef_73b:efim.65  04-02-09  16:24   4


