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Άηςπο ενημεπωηικό ζημείωμα
για ηη δπαζηηπιόηηηα ηος Παπαπηήμαηορ και
ηην ζςμμεηοσή μαρ ζε δπάζειρ ζσεηικά με ηον Δήμο Καβάλαρ
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ζπγθεληξώζνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα καο πνπ αθνξά ηνλ Γήκν Θαβάιαο ηα ηειεπηαία δύν
ρξόληα. Έηζη, ζπλνπηηθά ζαο αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ:


Έρνπκε νξίζεη εθπξνζώπνπο καο ζηελ Επιηποπή Σοςπιζμού, ζηελ Επιηποπή Α’
γενούρ ηνκέα, ζηε Δημοηική Επιηποπή Διαβούλεςζηρ Δήμος Καβάλαρ, ζην
Επισειπηζιακό ππόγπαμμα ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο.



Δπίζεο έρνπκε ζςμμεηάζσει ζε ομάδερ επγαζίαρ ηος Δήμος Καβάλαρ πνπ
είραηε δεκηνπξγήζεη ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ (π.ρ. Intouract ηνπξηζκόο, FATE –
ζηξαηόπεδα θ.α.).



Τπνβάιακε αλαιπηηθέο πξνηάζεηο πνπ καο δεηήζεθαλ γηα ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα.



Έρνπκε ζςνδιοπγανώζει με ηον Δήμο Καβάλαρ πληθώπα ημεπίδων γηα λέεο
θαιιηέξγεηεο (ξνδηά, ηππνθαέο, γθόηδη κπέξη, παξάγσ αμίδσ πξνζπαζώ, θ.ι.π.).



πγθξνηήζακε επηηξνπή γηα «Διεπεύνηζη και Τποβολή Πποηάζεων για ηην

Αξιοποίηζη ηηρ Πεπιοσήρ ηος ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ» πνπ αλήθεη ζηνλ Γήκν Θαβάιαο
(Γεκσθέιεηα). Πξόθεηηαη γηα κηα κνλαδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε πξνκειέηε γηα ηελ
πεξηνρή θαη είλαη ε κνλαδηθή πνπ αλαθέξεηαη εθηελώο ζηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο
κεγάιεο έθηαζεο πξνο όθεινο ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο θαη ησλ Γεκνηώλ ηεο. Λα
ηνλίζνπκε όηη ε εξγαζία έγηλε αθηινθεξδώο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο.


Κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Θαβάιαο (θ. Παπαδόπνπινπ Θεόδσξνπ) θαη ζηα πιαίζηα
ηεο θνηλσθεινύο εξγαζίαο ζςνδιοπγανώζαμε πληθώπα δπάζεων και ημεπίδων

για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ λανθαζμένηρ ππακηικήρ ηηρ καύζηρ ηων
καλαμιών ζηα Σενάγη Φιλίππων. Τπάξρεη πιεζώξα πιηθνύ ζρεηηθά κε ην ζέκα


Δίρακε ηελ αμέπιζηη βοήθεια ηος δήμος ζηη διοπγάνωζη ηος Πανελληνίος
Ενηομολογικού ςνεδπίος ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013 ζην ζπλεδξηαθό θέληξν κε
πάλσ από 300 ζπλέδξνπο. Κέζα από ην ζπλέδξην πξνβάιακε ηνπξηζηηθά παλειιαδηθά
θαη παλεπξσπατθά ηελ Θαβάια, κε ηελ Γεκσθέιεηα λα δηαηεξεί ηνπξηζηηθό πεξίπηεξν
ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ. ηελ εθδξνκή ηνπ ζπλεδξίνπ επηζθεθηήθακε ην
Κνπζείν Θαπλνύ θαη άιινπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ζηνλ Γήκν Θαβάιαο.



Τπνζηεξίμακε εζεινληηθή νκάδα ζπλαδέιθσλ Γεσπόλσλ πνπ ζςνέηαξε οικονομοηεσνική μελέηη για ηην αξιοποίηζη θςηωπιακού θεπμοκηπίος ιδιοκηηζίαρ
ηος Δήμος Καβάλαρ από ηο ΚΕΘΕΑ Κιβωηόρ Καβάλαρ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή
ηνπ από ζπκπνιίηεο καο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ απεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ ΘΔΘΔΑ
θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θη απνθαηάζηαζεο.



Τπνβάιακε ηηο πποηάζειρ μαρ για ηη βεληίωζη ηηρ εικόναρ ηηρ πόληρ ηηρ
Καβάλαρ ελόςεη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ.



Τπνβάινπκε ππνκλήκαηα κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο καο πξνο ηνπο
Τπνπξγνύο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Θαβάια όπνπ ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη πξνβιήκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Θαβάια θαη ηνλ Γήκν Θαβάιαο γεληθόηεξα.



πκκεηέρνπκε ζε θιίκα άξηζηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκν Θαβάιαο ζε θέμαηα πος
αθοπούν ηη διέλεςζη ηος αγωγού ΣΑΡ από ηον Δήμο Καβάλαρ και ηην
εγκαηάζηαζη ηος LNG κε ζπκπίπηνπζεο απόςεηο.



Γηνξγαλώζακε πεξηήγεζε ζην δξόκν ηνπ Λεξνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκσθέιεηα
θαη ηνλ Γήκν Θαβάιαο.



Τποβάλαμε ππόηαζη ππορ ηον Δήμο - κεηά από ζρεηηθό πξνθνξηθό ελδηαθέξνλ
ηεο Γεκάξρνπ - για ηην ςλοποίηζη ππογπάμμαηορ ζσεηικού με ηη διασείπιζη
κενών δοσείων θςηοπποζηαηεςηικών. Πξόηαζε πνπ είρακε θάλεη ζηνπο Γήκνπο
Λέζηνπ θαη Παγγαίνπ κε κεγαιύηεξν πνζνζηό αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ.



πκκεηέρνπκε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πιεκκπξηθώλ
πξνβιεκάησλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Θαβάιαο.



Τποβάλαμε ππόηαζη για ηην επαναδάζωζη εκαηέπωθεν ηηρ κενηπικήρ
ηάθπος ηων Σεναγών Φιλίππων



Γηνξγαλώλνπκε πιεζώξα εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ
Θαβάιαο θαη γηα ηηο νπνίεο θαινύκε ηνλ Γήκν (π.ρ. πξόζθαηε εκεξίδα γηα ηα

γεσξγηθά θάξκαθα θαη πεξηβάιινλ, ηελ επηηξνπή γηα ηα αδέζπνηα θ.α.) πνπ
ζπκκεηείρε θαη ε θα Γήκαξρνο.
Σέινο, δηαρξνληθά έρνπκε ππνβάιεη πιεζώξα πξνηάζεσλ ζηνλ Γήκν Θαβάιαο θαη ζε
όιεο ηηο δεκνηηθέο αξρέο πνπ πέξαζαλ από ηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Πξνηάζεηο πνπ
πνιιέο θνξέο εηζαθνύζηεθαλ θαη είραλε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο δεκόηεο θαη
ηνλ Γήκν γεληθόηεξα (δεκηνπξγία θνηλσληθνύ ιαραλόθεπνπ θ.α.). Σν ίδην βιέπνπκε
λα ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ησξηλή δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη επειπηζηνύκε ζηε δηαηήξεζε
απηήο ηεο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο.
Κε αθνξκή ινηπόλ ηα παξαπάλσ πποηείνοςμε ηη ζςνδιοπγάνωζη από κοινού

ημεπίδαρ για ηην Αγποδαζοπονία μέζα ζηο Μάιο ζηην αίθοςζα εκδηλώζεων ηηρ
δημοηικήρ βιβλιοθήκηρ. Ππόκειηαι για ένα πολύ ενδιαθέπον ππόγπαμμα ηηρ
Νέαρ ΚΑΠ και για ηο οποίο ππέπει να ενημεπωθούν ζε όηι αθοπά ηα οικονομικά
και όσι μόνο οθέλη ηος οι δημόηερ (αγπόηερ- κηηνοηπόθοι) και η επιζηημονική
κοινόηηηα ηηρ πεπιοσήρ μαρ. Επίζηρ για ηο Φθινόπωπο αιηούμαζηε ηην
παπασώπηζη ηηρ ίδιαρ αίθοςζαρ για ηη διοπγάνωζη ηηρ εηήζια ηακηικήρ γενικήρ
ζςνέλεςζηρ ανηιπποζώπων ηος Παπαπηήμαηόρ μαρ πος ζκεθηόμαζηε να ηη
διοπγανώζοςμε ζηην Καβάλα.
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