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Θέμα: «Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ εηθόλα ηεο πόιεο ελόςεη ηεο ηνπξηζηηθήο Πεξηόδνπ» 

ρεη.: Σν από 26 Απξηιίνπ ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα ζαο. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζαο, ζαο απνζηέιινπκε παξαθάησ ηηο 

πξνηάζεηο καο πνπ αθνξνύλ  ηελ εηθόλα ηεο πόιεο ελόςεη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ. 

Οη πξνηάζεηο καο είλαη νη εμήο: 

1.Πξνζζήθε λεζίδσλ πξαζίλνπ ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πόιεο όπσο ε 

«πιαηεία Διεπζεξίαο» όπνπ ππεξηεξεί ην ηζηκέλην. 

    Γηα κηα ηέηνηα εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε είλαη ε ζσζηή επηινγή δαζνπνληθώλ θαη 

θαιισπηζηηθώλ εηδώλ, γηα λα επηηύρνπκε ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηνπο, ηε 

καθξνρξόληα πγεία θαη αλζεθηηθόηεηα ηνπο ζηηο ζπλζήθεο ηεο πόιεσο θαζώο θαη ζε ερζξνύο 

θαη αζζέλεηεο. Μέξηκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί επίζεο θαη γηα ηε ζπζηεκαηηθή άξδεπζε, 

παξαθνινύζεζε θαη ζπληήξεζή ηνπο, από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Καηά ην παξειζόλ ζε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο αλάινγα έξγα είραλ απνηύρεη δηόηη είραλ αλαιεθζεί από κε 

Γεσηερληθνύο πνπ δελ γλώξηδαλ ηα ζηνηρεηώδε ζρεηηθά κε ηα όζα ζαο αλαθέξνπκε 

παξαπάλσ. Αλ ζέινπκε λα επηηύρνπκε θαη άκεζν απνηέιεζκα γηα ηελ θεηηλή ηνπξηζηηθή 

πεξίνδν ηόηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εηήζηα θαιισπηζηηθά θπηά ηα νπνία 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ζπόξν θπξίσο θαη κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ είηε κε ζπνξά είηε 

κε κεηαθύηεπζε από γιαζηξάθηα. Γηα όια όκσο ηα έξγα πξαζίλνπ ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

εηδηθή κειέηε θπηνηερληθήο δηακόξθσζεο από εμεηδηθεπκέλνπο Γεσηερληθνύο επηζηήκνλεο θαη 

ε πινπνίεζε ηεο λα γίλεη από επίζεο εμηδεηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ή 

εξγνιάβσλ έξγσλ πξαζίλνπ.    

2.Γεκηνπξγία ρώξσλ πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο, ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ θαηαλαισηώλ κέζα ζην θέληξν ηεο πόιεο. 

3.Απνθαηάζηαζε ησλ παξαιηώλ ηεο πόιεο από ηνπο επηδήκηνπο λνηηάδεο πνπ δηάβξσζαλ 

κεγάιν κέξνο ηνπο. 
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4.Αλαζηύισζε θαη πξνζηαζία ησλ δηαηεξεηέσλ (πάιαη πνηέ παλέκνξθσλ) θηεξίσλ ηεο 

Καβάιαο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη εηνηκόξξνπα θαη έρνπλ γίλεη επηθίλδπλα θαη 

παξνπζηάδνπλ πιένλ αληηαηζζεηηθή όςε. Πνιιά από απηά έρνπλ πξναύιηνπο ρώξνπο, νη 

νπνίνη κπνξνύλ λα δελδξνθπηεπηνύλ ή λα θαιισπηζηνύλ κε έξγα πξαζίλνπ.   

5.Καζαξηόηεηα θαη επηζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο (αιιά θαη θπηνηερληθή 

δηακόξθσζε θαη πεξηπνίεζε ηεο βιάζηεζεο όπνπ απαηηείηαη) πνπ ππάξρνπλ ζην άιζνο ηεο 

Παλαγνύδαο, ζην άιζνο ησλ πεληαθνζίσλ, ζην δαζύιιην ηνπ Αγ. ίια θαη ζηελ παξαιία ηνπ 

Πεξηγηαιίνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζεκαλζνύλ θαη λα δηαθεκηζηνύλ 

θαηαιιήισο θαη ζηνπο ηνπξίζηεο ηεο πόιεο αιιά θαη ζηνπο δηεξρόκελνπο από ηελ Δγλαηία 

νδό ηνπξίζηεο. 

6.Αληηκεηώπηζε ησλ ελνριεηηθώλ θαηαζθελσηώλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ρώξνπο αλάπαπζεο, 

αλαςπρήο θαη επίζθεςεο ησλ ηνπξηζηώλ. 

7.Βειηίσζε ηεο νδηθήο πξόζβαζεο ζηα δηάθνξα πεξηθεξεηαθά αμηνζέαηα ηεο πόιεο π.ρ.  

βειηίσζε γηα ηνλ δξόκν πξνο ηνλ ηαπξό πνπ δεζπόδεη πάλσ από ηελ Καβάια. 

8.Δπέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλαθύθισζεο κέζα ζηελ πόιε κε πεξηζζόηεξνπο θάδνπο, 

θαιύηεξε ζήκαλζε θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. 

9.Δγθαηάζηαζε ή θαη επαλαιεηηνπξγία πεξηζζόηεξσλ θξελώλ (βξύζεο) γηα ηνπο επηζθέπηεο 

ηεο Καβάιαο εηδηθά γηα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. 

10.Πξνηείλνπκε ηελ είζνδν ησλ ζθύισλ ζε ζπγθεθξηκέλε κόλν πεξηνρή ηνπ πάξθνπ ηνπ 

«Φαιήξνπ» κε ηηο θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο (θάδνπο θαη πηλαθίδεο). 

11. Σνπνζέηεζε πεξηζζόηεξσλ πηλαθίδσλ κέζα ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζην ιηκάλη, γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο ¨Παλαγίαο- παιηάο πόιεο – Φξνπξίνπ Καβάιαο¨. 

12. Αύμεζε ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεισλείνπ Καβάιαο, κε ηελ δεκηνπξγία 

ελόο όκνξθνπ πάξθνπ αλαςπρήο. Σεξώληαο βεβαίσο όιεο ηηο Γεσηερληθέο πξνϋπνζέζεηο 

πνπ αθνξνύλ ηελ εγθαηάζηαζε ελόο πάξθνπ ζε παξαιηαθή πεξηνρή θαη όζα ζαο αλαθέξακε 

ζηελ πξώηε καο πξόηαζε. 

13. Φπηνηερληθή δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ γύξσ από ην Δζληθό ηάδην Καβάιαο «Αλζή 

Καξαγηάλλε», έηζη ώζηε λα βειηησζεί ή εηθόλα ηνπ ζηνπο θηιάζινπο – επηζθέπηεο ηεο πόιεο 

καο. 

 Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.   

  

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Εαθείξεο Μπζηαθίδεο 


