Φτιάχνουμε μαζί, την Καβάλα
που μας αξίζει!
Αλλάζουμε σταθερά και μεθοδικά το Δήμο μας, με 51 έργα ΕΣΠΑ
Στηρίζουμε καθημερινά τους Καβαλιώτες μέσα στη κρίση

Δήμος Καβάλας
www.kavala.gov.gr

Πώς να διαβάσετε τους πίνακες:
• Ο πίνακας των συνολικών εσόδων και οι τέσσερεις μικρότερων πινάκες αποτυπώνουν τα έσοδα (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ) του Δήμου Καβάλας από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις υπηρεσίες του Δήμου μας.
• Τα έσοδα του πίνακα του ΕΣΠΑ και του Γ’ΚΠΣ αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα του Δήμου Καβάλας στην διεκδίκηση κονδυλίων εκτός
κρατικού προϋπολογισμού.
• Τα ποσά του πίνακα των συνολικών εσόδων είναι το άθροισμα των επιμέρους εσόδων των τεσσάρων μικρών πινάκων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ).
• Σε όλους τους πίνακες έχουν προστεθεί τα έσοδα του πρώην Δήμου Φιλίππων της περιόδου 2006 - 2009, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.
• Τα ποσά του 2013 αποτελούν πρόβλεψη με βάση τα οικονομικά δεδομένα, μέχρι και του Αύγουστου 2013.
• Στον πίνακα εσόδων από το Γ’ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ δεν περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα έσοδα της ΔΕΥΑΚ από έργα ΕΣΠΑ.
• Στον πίνακα των Συνολικών Εσόδων δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από το Γ’ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ.
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Με δουλειά, οργάνωση και πείσμα ενάντια
στην κρίση βάλαμε την Καβάλα σε κίνηση!
Aγαπητοί φίλοι και φίλες,
Το αποτέλεσμα όλης αυτής της μεθοδικής δουλειάς της ομάδας
μας, των στελεχών του Δήμου και της διοίκησής του, θα το δείτε
στις επόμενες σελίδες. Θα δείτε μια Καβάλα που αλλάζει καθημερινά προς το καλύτερο, σταθερά, μεθοδικά και αθόρυβα, στο κέντρο της , στις γειτονιές της, σε κάθε χωριό της.

Με την έκδοση αυτή, ο Δήμος Καβάλας θέλει να σας ενημερώσει
για τις εξελίξεις και την πρόοδο σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς
που επηρεάζουν την ποιότητα ης ζωής όλων μας καθημερινά:
- Τα 51 έργα ΕΣΠΑ που διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε κατατάσσουν τον Δήμο μας στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την
Περιφέρειά μας, και
- Tη συνεχή βελτίωση και αύξηση των κοινωνικών δομών
του Δήμου μας, που στηρίζουν τους Καβαλιώτες μέσα στην
κρίση και αποτελούν μια δύναμη ασφάλειας που λίγοι Δήμοι
σε ολόκληρη τη χώρα μπορούν να δείξουν ανάλογή της.

Ένα Δήμο που βελτιώνει τις υποδομές του για να μπορεί να
υπηρετεί καλύτερα εσάς, με περισσότερα και πιο σύγχρονα
σχολεία και παιδικούς σταθμούς, με καθαρό νερό και σωστή
αποχέτευση για όλους.
Μια πόλη που δυναμώνει τουριστικά και πολιτιστικά κάθε
μέρα, με αναπλάσεις χώρων και μνημείων, με νέα ενδιαφέροντα σημεία για τον επισκέπτη, με νέα μουσεία.

Στους πίνακες που παραθέτουμε για πρώτη φορά στη διπλανή σελίδα μπορείτε να δείτε το οινονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο
αναγκαζόμαστε να λειτουργούμε, ιδιαίτερα από το 009 και μετά.
Γιατί έχει σημασία το πότε συμβαίνουν όλα αυτά που περιγράφονται παρακάτω.
Εύκολα θα διαπιστώσετε με μια ματιά ότι τα έσοδά μας από τον
κρατικό προϋπολογισμό μειώνονται δραστικά συνεχώς κάθε
χρόνο. Μιλάμε για αυτά που είναι υποχρεωμένο να μας δίνει το
κράτοςγιανακάνουμεέργα,γιανακάνουμεκοινωνικήπολιτικήσε
τόσοδύσκολους καιρούςκαιγιαναπληρώνουμετιςυποχρεώσεις
μας. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από τους φόρους που πληρώνουμε όλοι μας στο κράτος.

Θαδείτεπόσοσημαντικάείναιταποσάπουκαταλήγουνστηναγοράτης
πόληςμαςαποταέργααυτάδημιουργώνταςνέεςθέσειςεργασίαςγια
τουςΚαβαλιώτεςκαιδιατηρώνταςτιςπαλιές.
Επίσης, θα δείτε την στήριξη που μπορούμε και δίνουμε στους
συμπολίτες μας τους οποίους έχει αγγίξει περισσότερο η κακή
περίοδος που περνάει η πατρίδα μας, για να ανακουφίσουμε
όσο γίνεται την καθημερινότητα την δική τους και της οικογένειάς τους.
Σας παρουσιάζουμε όλη αυτή τη δουλειάμε περηφάνεια για να ξέρετε πως η Καβάλα μας, ακόμη και μέσα σε σκοτεινούς καιρούς,
αναπτύσσεται, ομορφαίνει, δημιουργεί, πετυχαίνει.

Καταλάβαμε εγκαίρως πως η δυνατότητά μας για έργα και
παροχές θα λιγόστευε και θα κινδύνευε η αξιοπιστία του
Δήμου μας στην αγορά. Ο Δήμος μας ήταν και παραμένει
φερέγγυος σε μία εποχή που πολλοί Δήμοι έχουν ουσιαστικά πτωχεύσει.

Γιατί αυτό αξίζει στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας. Γιατί αυτό
αξίζουμε όλοι εμείς που ζούμε στην Καβάλα. Τίποτε λιγότερο!
Ο Δήμαρχος Καβάλας
Κωστής Σιμιτσής

Κάναμε λοιπόν ό,τι θα έκανε κάθε νοικοκύρης επαγγελματίας. Αλλάξαμε το τρόπο διαχείρισης των οικονομικών μας
ώστε να λιγοστέψουμε τα έξοδά μας, να δώσουμε όσα χρήματα έχουμε εκεί που πραγματικά πιάνουν τόπο, όπως η
βοήθεια όσων έχουν ανάγκη.
Και οργανωθήκαμε για να διεκδικήσουμε χρήματα για έργα
και ανάπτυξη από την μόνη ίσως πηγή σήμερα: τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ.
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Αλλάζουμε σταθερά και μεθοδικά τον Δήμο μας, με 51 έργα ΕΣΠΑ

Τα έργα ΕΣΠΑ του Δήμου Καβάλας με μια ματιά:
- 115.000.000 ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός) πέφτουν στην αγορά του Δήμου μας
- Το κέντρο της Καβάλας και των Κρηνίδων αλλάζει εικόνα και ποιότητα ζωής
- 4 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες
- 300 νέες θέσεις για παιδάκια που θα φιλοξενηθούν στους σταθμούς αυτούς
- 5 σχολικά συγκροτήματα και σχολεία ανακαινίζονται πλήρως ή κατασκευάζονται
- 130 χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης κατασκευάζονται σε όλο το Δήμο Καβάλας
- 61 χιλιόμετρα νέου δικτύου αποχετευσης κατασκευάζονται σε όλο το Δήμο μας
- 40.000 δημότες μας ωφελούνται από τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
- Ο τουρισμός μας γίνεται πιο ανταγωνιστικός με αναπλάσεις και αναβαθμίσεις
μνημείων και υποδομών, και πρόσθεση νέων σημείων ενδιαφέροντος
- Εκατοντάδες θέσεις εργασίας διασφαλίζονται με τα έργα αυτά.
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για τα παιδιά. Θα βοηθήσει τις οικογένειες της Ν. Καρβάλης έχοντας δυνατότητα φιλοξενίας 80 παιδιών. Στον πάνω όροφο θα λειτουργεί χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων και βιβλιοθήκη.

1. Βρεφονηπιακός σταθμός οδού Εκάβης στα Καλαφατιά
Προϋπολογισμός: 735.000 € (*)
Ολοκληρώνουμε την κατασκευή του νέου διώροφου βρεφονηπιακού σταθμού στα Καλαφατιά, δίνοντας σημαντική βοήθεια στις οικογένειες της περιοχής με την φιλοξενία των
μικρών παιδιών.

2. Βρεφονηπιακός σταθμός οδού Λυσιμάχου στη Χωράφα
Προϋπολογισμός: 1.943.000 € (*)
Κατασκευάζουμε έναν ακόμη βρεφονηπιακό σταθμό για τις οικογένειες της περιοχής γύρω από την οδό Λυσιμάχου. Ο διώροφος
σταθμός έχει αίθουσα απογευματινής λειτουργίας, αίθουσα βρεφών,  αίθουσες νηπίων, χώρο για δραστηριότητες, κουζίνα, τραπεζαρία κλπ. Θα καλύψει τις ανάγκες των οικογενειών της
συνοικίας του Αγίου Γεωργίου, φιλοξενώντας 80 παιδιά.

3. Βρεφονηπιακός σταθμός Ν. Καρβάλης
Προϋπολογισμός: 682.000 € (*)
Κατασκευάζουμε σύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό για τις οικογένειες της Ν. Καρβάλης με αίθουσες νηπίων και βρεφών, πλήρεις
υποδομές εξυπηρέτησης και  αίθουσες εξοπλισμένες με λογισμικό και συστήματα εκπαίδευσης και βιντεοπροβολών ειδικών

4. Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Περιγιάλι
Προϋπολογισμός: 6.300.000 € (*)
Ο Βρεφονηπιακός σταθμός του Ο.Α.Ε.Δ., θα φιλοξενήσει 80
παιδιά των οικογενειών της περιοχής του Περιγιαλίου. Ο σταθμός αποτελείται από δυο ισόγεια κτίρια, γυμναστήριο, παιδική
χαρά και κήπο.

5. 18ο Νηπιαγωγείο Καβάλας στη συνοικία Νεάπολη
Προϋπολογισμός: 700.000 € (*)
Το νέο νηπιαγωγείο στη συνοικία Νεάπολη έχει προκατασκευασμένεςαίθουσεςμεόλεςτιςσύγχρονεςπροδιαγραφές,στεγάζειτο
νέο διθέσιο και πλήρως εξοπλισμένο από τον Δήμο ολοήμερο νηπιαγωγείο και θα φιλοξενεί 50 παιδιά της συνοικίας της Νεάπολης. Κατασκευάστηκε από τον Ο.Σ.Κ.

6. Νέο κτίριο 3ου Γυμνασίου Καβάλας - Ανακαίνιση υφισταμένου κτηρίου
Προϋπολογισμός: 1.897.000 € (*)
Κατασκευάζουμε νέο κτήριο με αίθουσες διδασκαλίας, γυμναστήριοκαιχώροστάθμευσης.Ανακαινίζουμεπλήρωςτουπάρχονκτήριο που ενισχύεται στατικά και ενεργειακά και γίνεται
λειτουργικότερο με αναδιάταξη των αιθουσών και των δραστηριοτήτων του.
7. Ανακαίνιση κτηρίων πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου
Προϋπολογισμός: 610.000 € (*)
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10. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων ΕΚΑΒ Καβάλας
Προϋπολογισμός: 200.000 € (*)
Aνακαινίσαμε και αναβαθμίσαμε αισθητικά τα κτήρια που στεγάζουν τη διοίκηση και το Κέντρο εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ. Αντικαταστήσαμε τα κουφώματα και τα θερμαντικά σώματα και την
καλωδίωση, συντηρήσαμε τους υγειονομικούς χώρους κλπ. Οι
άνθρωποι που σώζουν ζωές στη πόλη μας, δουλεύουν πλέον σε
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
Βελτιώσαμε ριζικά το σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού που στεγάζει το 6ο Λύκειο, το Μουσικό Λύκειο και
το Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Βάλαμε νέα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες, στεγανοποιήσαμε το κτήριο, ανακατασκευάσαμε τα εργαστήρια και τους χώρους υγιεινής και
κάναμε εύκολη την πρόσβαση για τους αναπήρους.

11. Αναβάθμιση κτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου της Παιδόπολης
Προϋπολογισμός: 3.280.000 € (*)
Ανακαινίζουμε και εκσυγχρονίζουμε πλήρως ενεργειακά και αισθητικά, τις κτιριακές υποδομές και το κτήριο διοίκησης της Παιδόπολης. Μεταξύ άλλων, αποκατααστήσαμε τα δίκτυα ύδρευσης
και αποχέτευσης, αντικαταστήσαμε τα κουφώματα και μονώσαμε
τα κτήρια πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αποκαταστήσαμε την τοιχοποιία και στεγανώσαμε τα δώματα, τοποθετήσαμε συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας κλπ.
Τέλος, με άλλη εργολαβία προϋπολογισμού .600 € κατασκευάζεται η περίφραξη στην Παιδόπολη για την αυτονόμηση του
χώρου από το ΕΚΑΒ και τον Παιδικό Σταθμό.

8. Ανακαίνιση κτηρίου ΙΕΚ στο Περιγιάλι
Προϋπολογισμός: 5.000 € (*)
Ανακαινίζουμε πλήρως το διώροφο κτήριο «Χ» για το ΙΕΚ που
φιλοξενεί τους 10 μαθητές του ΙΕΚ στο σχολικό συγκρότημα
του 1ου ΤΕΛ, στο Περιγιάλι. Το κτήριο ενισχύεται στατικά, μονώνεται και εκσυγχρονίζεται ενεργειακά και αποκτάει εύκολη
πρόσβαση για ΑΜΕΑ
12. Ανακαίνιση Σχολικού Συγκροτήματος στο Περιγιάλι
Προϋπολογισμός: 2.067.000 € (*)
Ανακαινίσαμε πλήρως τα 10 κτήρια του, πραγματικά τεράστιου,
σχολικούσυγκροτήματοςΜέσηςΕκπαίδευσηςστοΠεριγιάλι,όπου
στεγάζονται 6 Σχολεία. Μεταξύ άλλων, αντικαταστήσαμε τα κουφώματα και μονώσαμε τα κτήρια πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, το συγκρότημα βάφτηκε, οι τουαλέτες
ανακαινίστηκαν και προτέθηκαν νέες για ΑΜΕΑ κλπ.
9. Ανακαίνιση κτηρίων στο «Ζουμπουλάκειο» Γυμνάσιο
Προϋπολογισμός: 843.000 € (*)
Ανακαινίσαμε πλήρως τα κτήρια που στεγάζουν το ο και το
Πειραματικό Γυμνάσιο στους χώρους του «Ζουμπουλάκειου»
Γυμνασίου. Τα κτήρια αναβαθμίζονται ενεργειακά, μονώνονται και αποκτούν υποδομή για αναπήρους.

13. Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα
Προϋπολογισμός: 1.871.000 € (*)
Κατασκευάζουμε νέο διώροφο 1θέσιο Δημοτικό Σχολείο στον
Αμυγδαλεώνα που θα φιλοξενήσει 00 παιδιά της περιοχής. Περιλαμβάνειαίθουσεςδιδασκαλίας,Φυσικοχημείας,ηλεκτρονικών
υπολογιστών, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τραπε-
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16. Μονάδα ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως
πασχόντων
Προϋπολογισμός: 3.141.000 € (*)
Η σύγχρονη μονάδα που αξιοποιεί το άλλοτε κτήριο του ΤΕΙ στον
Άγιο Σίλα, θα εξυπηρετεί 100 χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους παρέχοντάς τους περίθαλψη, φιλοξενία και κοινωνική υποστήριξη. Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων,
Νεαπόλεως και Θάσου

ζαρία, κουζίνα κλπ. Το νέο σχολείο καλύπτεται ενεργειακά από
φωτοβολταϊκά συστήματα.

14. Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού
Σχολείου Καβάλας
Προϋπολογισμός: 1.575.000 € (**)
Αναβαθμίζουμε ένα από τα κεντρικότερα σχολεία της πόλης που κυριολεκτικάθααλλάξειόψηβελτιώνονταςκαιτηνεικόνατηςπεριοχής.
Τοποθετούμενέακουφώματα,συστήματασκίασης,νέαφωτιστικάκαι
σύστημα άρδευσης. Δημιουργούμε χώρους πρασίνου και αναβαθμίζουμε ενεργειακά και βιοκλιματικά το κτήριο και την αυλή του. Αξιοποιούμεφωτοβολταϊκάκαιαβαθήγεωθερμίαώστετοσχολείοναμην
ξοδεύειούτε1ευρώγιατηνλειτουργίατου.

17. Οίκος κοινωνικής μέριμνας και προστασίας στη Ν. Καρβάλη
Προϋπολογισμός: 585.000 € (*)
Δημιουργούμε τριώροφο χώρο προσωρινής φιλοξενίας αστέγων
οικογενειώνκαιατόμωνστηνΝ.Καρβάλη.ΟΟίκοςδιαθέτει πλήρη
εξοπλισμό για τη διαμονή 6 συμπολιτών μας.

15. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 7ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας στο Φάρο
Προϋπολογισμός: 641.000 € (*)
Διαμορφώνουμε τον χώρο γύρω από το 7ο Δημοτικό Σχολείο της
Παναγίας δημιουργώντας χώρο αναψυχής και ξεκούρασης για
τους μαθητές αλλά και τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
Κατασκευάζουμε γήπεδο μπάσκετ και κερκίδα και γίνονται εργασίες προστασίας των  μνημείων, του Τείχους και του Φάρου.

18. Βιοκλιματική αναβάθμιση στο κέντρο της Καβάλας
Προϋπολογισμός: 3.800.000 € (***)
Αναβαθμίζουμε την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ερ.
Σταυρού, Βενιζέλου και Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, καθώς και
των πάρκινγκ Ροδόπης και Διοικητηρίου και του Πάρκου Φαλήρου, εφαρμόζοντας σύγχρονες λύσεις βιοκλιματικής. Βάζουμε ειδικά πεζοδρόμια και άσφαλτο, φυτεύουμε δέντρα και φυτά,
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τοποθετούμε καθιστικά και νέα φωτιστικά LED χαμηλής κατανάλωσης. Φαρδαίνουμε τα πεζοδρόμια και υπογειώνουμε τα δίκτυα
ΟΤΕ και ΔΕΗ. Ξανασχεδιάζουμε τους χώρους στάθμευσης στο Διοικητήριο, στη «Ροδόπη» και στην Ερ. Σταυρού. Βελτιώνουμε σημαντικά την εικόνα της πόλης και τις συνθήκες στο σημείο αυτό,
κάνοντας πιο ευχάριστη τη διαμονή κατοίκων και επισκεπτών.
διαδρόμους περιπάτου, μεγάλα πεζοδρόμια και νησίδες και δίνεται στους Καβαλιώτες και στους επισκέπτες της πόλης, φιλική και
πανέμορφη. Μια καινούργια πλατεία Καπνεργάτη γεννιέται!

19. Κοινόχρηστα Ποδήλατα
Προϋπολογισμός: 150.000 € (******)
50ποδήλαταεγκαταστάθηκανσεσταθμούςγιαναανακουφίσουν
κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης και να δώσουν την ευκαιρία
σε όλους μας, Καβαλιώτες και επισκέπτες, να απολαύσουμε με
διαφορετικό τρόπο τη ζωή και τις ομορφιές της Καβάλας. (Χρηματοδότηση «Πράσινο Ταμείο» ΥΠΕΚΑ).

22. Πολιτιστικό Κέντρο «Δημοτική Καπναποθήκη»
Προϋπολογισμός: 1.110.000 € (*)
Μεταφέρουμε το «Μουσείο Καπνού», το «Λαογραφικό Μουσείο»,
τη «Δημοτική Πινακοθήκη», τη «Συλλογή Π. Βαγή» και το «Δημοτικό Ιστορικό Αρχείο» στους 5 ορόφους της Δ. Καπναποθήκης δημιουργώντας ένα μοναδικό κέντρο πολιτισμού στην καρδιά της
πόλης, εξοπλισμένο με όλα τα συστήματα των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

20. Φωτιμός LED στην Παραλία της Καβάλας
Προϋπολογισμός: 73.000 € (******)
Τοποθετούμε πιλοτικά νέες λάμπες LED στον δημοτικό φωτισμό
στις οδούς Χρυσ. Σμύρνης και Τενέδου και επιτυγχάνουμε οικονομία 70% στην κατανάλωση ρεύματος. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την εφαρμογή της νέας φιλικής προς το περιβάλλον
τεχνολογίας σε όλο τον Δήμο μας.

23. Ανάπλαση κέντρου Κρηνίδων
Προϋπολογισμός: 2.647.000 € (***)
Εκσυγχρονίζουμε την κεντρική Πλατεία, τους γύρω δρόμους και
τα ευρήματα των  Βασιλικών που συνδέονται με πεζόδρομο. Το
σχέδιο περιλαμβάνει μεγαλύτερα πεζοδρόμια, φωτισμό, φυτά,
συντριβάνι,διαβάσειςαναπήρωνκαιθέσειςστάθμευσηςταξίκαιΙΧ.

21. Ανάπλαση και πεζοδρόμηση Πλατείας Καπνεργάτη
Προϋπολογισμός: 3.487.000 € (*)
Αλλάζουμε την κεντρική αυτή πλατεία της Καβάλας, την ελευθερώνουμε από τα αυτοκίνητα, πεζοδρομούμε μεγάλο τμήμα της και
την ενώνουμε με τους υπόλοιπους πεζοδρόμους της πόλης. ΑναδεικνύεταιηΔημοτικήΚαπναποθήκηκαιβελτιώνεταιτοπικά τομικροκλίμα. Η πλατεία αποκτά πράσινο, περιοχές με νερό,

24. Βελτίωση μικροκλίματος και φωτισμός Πλατείας Κρηνίδων
Προϋπολογισμός: 173.000 € (**)
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Προϋπολογισμός: 1.408.892 € (*)
Δημιουργούμε χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή
του Χερσαίου Τείχους, στην εσωτερική αυλή πίσω από την πλατεία Νικοτσάρα στις Καμάρες, αποκαθιστώντας τα κτίρια και τους
ακάλυπτους χώρους στο σημείο αυτό.

Βελτιώνουμε το μικροκλίμα της Πλατείας των Κρηνίδων με περισσότεροπράσινο,σκίαστρα,μίαμικρήτεχνητήλίμνηκαινέοσύγχρονο φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης. Η πλατεία αλλάζει και
βελτιώνει την εικόνα όλης της περιοχής.

25. Μεγάλη Λέσχη Καβάλας
Προϋπολογισμός 3.655.000 € (*)
Η Μεγάλη Λέσχη, ένα από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά κτήρια της πόλης, ιδιοκτησίαςτης Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών
Καβάλας, αποκτά την παλιά του λαμπρότητα και εκσυγχρονίζεται
ώστε να φιλοξενεί εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις. Σε τμήμα του ισογείου δημιουργούμε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θα φέρνει έσοδα στο Δήμο μας.

28. Δυτικό παράλιο τείχος Καβάλας - Xώρος περιπάτου και
αναψυχής
Προϋπολογισμός: 349.000 € (*)
Δημιουργήσαμε στη βάση του τείχους, πίσω από το Τελωνείο, ένα
νέο όμορφο χώρο με πράσινο, κατάλληλο για περίπατο, αναψυχή
καιξεκούραση.Οχώροςφωτίστηκε,εκσυγχρονίστηκεμεδίκτυοwi
-fi,αναδείχτηκεκαι«ζωντάνεψε». Σεσυνεργασίαμετην1ηΕφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

26. Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας
Προϋπολογισμός: 1.103.000 € (*)
ΤοτείχοςτηςπαλιάςπόληςπουαποτελείτοπόσημοτηςΚαβάλαςκαι
σταθερόσημείοαναφοράςκαιτουριστικήςπροβολήςτηςπόληςμας,
συντηρείται και αναδεικνύεται με την φροντίδα της Αρχαιολογίας.

29. «Μουσείο Μ. Ασίας» στο παλαιό «Μεντρεσέ» στις Καμάρες
και ανάπλαση γύρω περιοχής
Προϋπολογισμός: 1.754.000 € (*)
Ο Παλιός «Μεντρεσές» δίπλα στις Καμάρες και η περιοχή γύρω
του, ανακαινίζονται για να στεγάσουν το νέο «Μουσείο Μ. Ασίας»,
φόροτιμήςστουςπρόσφυγεςπρογόνουςμαςκαιστοναγώνατους
να στεριώσουν στην Καβάλα. Θα διαθέτει χώρους πολιτιστικών

27. Χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Χερσαίο Τείχος
(Πλατεία Νικοτσάρα)
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εκδηλώσεων για νέους και θα δώσει φιλόξενο δημόσιο χώρο σε
κατοίκουςκαιεπισκέπτες,μετηνανάπλασητουμικρούπάρκουκαι
του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται απέναντι.

30. Ανάδειξη μονοπατιού «Ο Δρόμος του Νερού» προς την
Παλιά Καβάλα
Προϋπολογισμός: 561.000 € (****)
Αναδεικνύουμε τα 10 χλμ. του μονοπατιού «Ο Δρόμος του Νερού»
στην περιοχή της Π. Καβάλας, με πινακίδες σήμανσης και ερμηνείας και υπαίθρια περίπτερα πληροφόρησης. Δημιουργούμε μία
νέα ενδιαφέρουσα διαδρομή περιπάτου για κατοίκους και επισκέπτες και άλλο ένα δυνατό σημείο στην τουριστική πρόταση της Καβάλας.

31. Παιδικές χαρές αναπήρων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Καλαμίτσας «Αλεξάνδρα Δήμογλου»
Προϋπολογισμός: 522.000 € (*)
Φτιάχνουμε παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ για αναπήρους
με εύκολη πρόσβαση οχημάτων, ειδικές ράμπες αμαξιδίων,
«οδηγό» τυφλών και πολυσύνθετα παιχνίδια που ενθαρρύνουν
το παιχνίδι μεταξύ όλων των παιδιών, ΑΜΕΑ και μη.

32. Δρόμος προς το νέο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός: 1.753.000 € (*)
Ολοκληρώνουμε το δρόμο που συνδέει το νέο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με την Εθνική οδό, την πόλη και τις δυτικές συνοικίες της, και διευθετούμε τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,
τηλεφωνίας και φωτισμού.

33. Ενεργειακή αναβάθμιση των 2 κτηρίων του Δημαρχείου και
του Παιδικού Σταθμού Κρηνίδων
Προϋπολογισμός: 254.000 € (**)
Αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε ενεργειακά τα δύο κτήρια (Α
και Β) του πρώην Δημαρχείου και το κτήριο του Παιδικού Σταθμού
της Κοινότητας Κρηνίδων.Βελτιώνουμε τα συστήματα θέρμανσης
των κτιρίων και ενισχύουμε την θερμομόνωση εξοικονομώντας
ενέργεια και χρήματα.
34. Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα
Προϋπολογισμός: 191.000 € (**)
Αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε ενεργειακά το κτήριο του
ΚλειστούΓυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα.Θερμομονώνουμετοκτήριο, εξοικονομούμε ενέργεια, μειώνουμε το κόστος λειτουργίας
και βελτιώνουμε τις συνθήκες άθλησης των νέων της περιοχής.
35. Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας
Προϋπολογισμός: 5.200.000 € (*)
Το κεντρικό λιμάνι «Απ. Παύλος» στην Καβάλα, έργο της Περιφέρειας, αναβαθμίζεται με την τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων
και αποκτά περισσότερες θέσεις για σκάφη αναψυχής. Με τις νέες
αυτές δυνατότητές του το λιμάνι συμβάλλει στο όραμα της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου μας, που προβλέπει ένα λιμάνι, πόλο
έλξης υπερτοπικής εμβέλειας.
36. Επέκταση προσήνεμου μόλου Κεντρικού Λιμένα Καβάλας
Προϋπολογισμός: 7.300.000 € (*)
Ο προσήνεμος μώλος του κεντρικού λιμανιού επεκτείνεται κατά
80 μ με αυτό το έργο της Περιφέρειας και η πόλη αποκτά τη δυ-
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νατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων, βελτιώνοντας τη δυναμική της πόλης στο θαλάσσιο τουρισμό που αποτελεί σταθερό στόχο του Δήμου Καβάλας.

37. Θωράκιση προσήνεμου μόλου Κεντρικού Λιμένα Καβάλας
Προϋπολογισμός: 7.500.000 € (*)
Το κεντρικό λιμάνι «Απ. Παύλος», έργο της Περιφέρειας, θωρακίζεται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και γίνεται ασφαλέστερο,ακόμακαιαπότουςισχυρούςνοτιάδες.Τοέργοπροστατεύει
συνολικά τη λιμενική λεκάνη της πόλης και βελτιώνει τις συνθήκες φιλοξενίας όλων των σκαφών.

38. Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας
Προϋπολογισμός: 7.300.000 € (*)
Ανακαινίζονται ριζικά οι εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Καβάλας
καιβελτιώνονταιοιδυνατότητεςεύκοληςκαιγρήγορηςδιακίνησης
τωναλιευμάτων. ΈργοτηςΠεριφέρειαςπουσυμβάλλειστηνανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
39. Εργαστηριακός - τεχνολογικός εξοπλισμός και λογισμικό
ΤΕΙ Καβάλας
Προϋπολογισμός: 9.959.000 €. (*)

Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται ο τεχνολογικός εξοπλισμός
τωνσχολώντουΤ.Ε.Ι.Καβάλαςμενέαηλεκτρονικάσυστήματακαι
το ανάλογο λογισμικό δημιουργώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο διδασκαλίας και σύνδεσης της μάθησης με την πρακτική εφαρμογή
της, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει.

40. Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων
Ένταξης Δήμου Καβάλας
Προϋπολογισμός: 216.000 € (*)
Εξοπλίζουμε με σύγχρονο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό τα
ειδικά σχολεία του Δήμου μας, βοηθώντας τις οικογένειες αυτών
των παιδιών και συμβάλλοντας την ευκολότερη ένταξή τους στην
κοινωνία μας.

41. Δίκτυο ύδρευσης Λυδίας
Προϋπολογισμός: 1.845. 000 € (*)
Κατασκευάζουμε15,5χλμνέουδικτύουύδρευσηςστηνΚοινότητα
Λυδίας, που θα εξυπηρετεί πάνω από .000 δυνητικούς κατοίκους
της περιοχής.
42. Δίκτυο αποχέτευσης Φιλίππων – Κρυονερίου
Προϋπολογισμός: 3.542.000 € (*)
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Κατασκευάζουμε 6,5 χλμ νέου δικτύου αποχέτευσης στις Κοινότητες Φιλίππων και Κρυονερίου που θα εξυπηρετεί πάνω από
5.000 δυνητικούς κατοίκους της περιοχής.
43. Δίκτυο ύδρευσης Κρυονερίου
Προϋπολογισμός: 1.008.000 € (*)
Κατασκευάζουμε10,5χλμνέουδικτύουύδρευσηςστηνΚοινότητα
Κρυονερίου που θα εξυπηρετεί πάνω από 600 δυνητικούς κατοίκους της περιοχής.
44. Δίκτυο αποχέτευσης Αμυγδαλεώνα – Πολύστυλου - Δάτου
Προϋπολογισμός: 2.312.400 € (*)
Κατασκευάζουμε 19,8 χλμ νέου δικτύου αποχέτευσης στις Κοινότητες Αμυγδαλεώνα, Πολύστυλου και Δάτου που θα εξυπηρετεί
πάνω από 6.500 δυνητικούς κατοίκους της περιοχής.
45. Δίκτυο αποχέτευσης Κρηνίδων
Προϋπολογισμός: 2.324.000 € (*)
Κατασκευάζουμε 1,9 χλμ νέου δικτύου αποχέτευσης στην Κοινότητα Κρηνίδων που θα εξυπηρετεί πάνω από .000 δυνητικούς
κατοίκους της περιοχής.

46. Δίκτυο ύδρευσης Καβάλας (υψηλή ζώνη)
Προϋπολογισμός: 6.334.000 € (*)
Κατασκευάζουμε 8, χλμ νέου δικτύου ύδρευσης στην πόλη της
Καβάλας (υψηλή ζώνη) που θα εξυπηρετεί πάνω από 10.000 δυνητικούς κατοίκους των συνοικιών της Χωράφας, του Προφήτη
Ηλία και των Ποταμουδίων.
47. Δίκτυο ύδρευσης Καβάλας στην Κηπούπολη
Προϋπολογισμός: 2.890.000 € (*)
Κατασκευάζουμε  χλμ νέου δικτύου ύδρευσης στην πόλη της
Καβάλας (μέσηκεντρικήζώνη)πουθαεξυπηρετείπάνωαπό5.00
δυνητικούς κατοίκους της περιοχής.
48. Δίκτυο ύδρευσης Καβάλας (μέση κεντρική ζώνη)
Προϋπολογισμός: 5.289.000 € (*)
Κατασκευάζουμε ,7 χλμ νέου δικτύου ύδρευσης στην πόλη της

Καβάλας (μέση κεντρική ζώνη) που θα εξυπηρετεί πάνω από
11.000δυνητικούςκατοίκουςτωνσυνοικιώντουΑγίουΓεωργίου,
του Αγίου Παύλου και του Εργατικού Κέντρου.
49. Αναδάσωση δάσους στην Λημνιά
Προϋπολογισμός: 455.000 Ευρώ (*****)
ΑναδασώνουμεκαιαποκαθιστούμετοδάσοςστονοικισμότηςΛημνιάς που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα έργα προστασίας του.
50. Κατασκευή ομβροδεξαμενών δασοπυρόσβεσης
Προϋπολογισμός: 135.000 € (*****)
Θωρακίζουμε το δάσος της περιοχής του Αμυγδαλεώνα με νέες
δεξαμενές συγκέντρωσης νερού, διευκολύνοντας την Πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και τους κτηνοτρόφους.
51. Θωράκιση παραλίας Ραψάνης
Προϋπολογισμός: 2.000.000 € (*)
Θωρακίζουμε την παραλία της Ραψάνης με την κατασκευή τεχνητού υφάλου, ένα πρωτοποριακό έργο που θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της παραλίας για τα επόμενα χρόνια, θα αποκαταστήσει
όλες τις ζημιες που έχουν γίνει και θα την βελτιώσει αισθητικά,
ώστε να συνεχίσει να αποτελεί μια από τις ομορφότερες ακτές,
λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο της Καβάλας.
(Σημείωση:Οιαστερίσκοιδίπλαστουςπροϋπολογισμούςτωνέργωνδηλώνουν την πηγή χρηματοδότησής τους. (*) ΕΣΠΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, (**) ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, (***)
ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών, (****) ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης,
(*****) ΕΣΠΑ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης)

Άλλα σημαντικά έργα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Καβάλας εκτός των έργων ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται από δημοτικούς πόρους
Εκτός από τα έργα ΕΣΠΑ που αναφέρθηκαν ήδη, η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου μας, ολοκλήρωσε ή προωθεί και σειρά
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άλλων μεγαλύτερων και μικρότερων έργων που, με τη σειρά
τους, αλλάζουν σταθερά την ποιότητα ζωής και την εικόνα της
πόλης μας, κάθε μέρα. Σε συντομία αναφέρουμε μεταξύ άλλων
και τα εξής:
• Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων: μια μεγάλη μελέτη που θα ορίσει τη χρήση γης
και την αξιοποίησή της. στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
Φιλίππων.
• Διαχείριση παράκτιας ζώνης Δ. Καβάλας: περιλαμβάνει χάραξηαιγιαλούπαραλίαςκαιεπαναχάραξήτης,ειδικάστιςπεριοχές
του παλιού Νοσοκομείου, των Πεντακόσίων, των Σφαγείων και
της Ν. Καρβάλης.

• Οδό Σαππαίων: κατασκευάσαμε παιδική χαρά εξοπλισμένη με
παιχνίδια και καθιστικά στην περιοχή Τιμίου Σταυρού, στάση Γαλατάδικα.
• Οδός Δράκοντος: κατασκευάσαμε παιδική χαρά στο τέρμα του
δρόμου αυτού, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.

• Προστασία ακτών από την διάβρωση: αρχίζουμε από την ΚαλαμίτσακαιτοΠεριγιάλι,μετηνΝέαΚαρβάληκαιτοΠαλιόναακολουθούν αμέσως μετά.

• Περιοχή Αγίου Παύλου:κατασκευάσαμεπλακόστρωτο,χώρους
πρασίνουστορέμαΚασσάνδρου,καισειράάλλωναισθητικώνπαρεμβάσεων.
• Οδός 13ης Σεπτεμβρίου: κατασκευάσαμε το δρόμο και ανακαινίσαμε την παιδική χαρά.

• Οδός Ακρίτα: κατασκευάσαμε πλακόστρωτο και πεζοδρόμια,
στην περιοχή κοντά στο άγαλμα Πόντιου.

• Παλιό: κατασκευάσαμεδρόμουςσεδιάφορασημείατουΠαλιού.

• Οδός Βάσσου: κατασκευάσαμε πλακόστρωτη σκάλα και προσθέσαμε ηλεκτροφωτισμό
• Δασάκι Πεντακοσίων: ανοίξαμε την πρόσβαση από την οδό Περικλέους.

• Οδός Κριεζή:κατασκευάσαμετονδρόμοστηνπεριοχήτουΑγίου
Νικολάου, με παραδοσιακό τρόπο. Το ίδιο θα γίνει και σε άλλους
δρόμους της γειτονιάς αυτής.
• Καβάλα: κάναμε ασφαλτοστρώσεις σε διάφορα σημεία της
πόλης.
•Κρηνίδες:κάναμεασφαλτοστρώσειςσεδιάφορασημείατηςπόλης.
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• Οδός Σουρή (Παλιό): Κατασκευάσαμε δρόμο με προστατευτικά τειχία.

Σημαντικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στα οποία ο
Δήμος Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος

του Εύξεινου Πόντου στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας,
προβάλλοντας την τόσο σημαντική Ιστορία και τον Πολιτισμό
της ευρύτερης περιοχής. Συνεργάζεται με πόλεις-λιμάνια
όπως η Κωνσταντινούπολη, η Οδησσός, η Κωστάντζα και η
Βάρνα και προωθούμε τον σταθερό στρατηγικό στόχο της
Δημοτικής Αρχής να γρήγορης εξέλιξης της Καβάλας σε
ανταγωνιστικό προορισμό κρουαζιέρας. Επικεφαλής της
σύμπραξης είναι το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και ΜετάΒυζαντινών Μνημείων» (ΕΚΒΜΜ).

WASTEnet (καινοτομική επεξεργασία λυμάτων)

STATUS (ισόρροπη ανάπτυξη όλου του Δήμου)

• Κρυονέρι: κατασκευάσαμε πεζοδρόμια.

Προϋπολογισμός ΔΕΥΑΚ: 100.000 € / Συνολικός
προϋπολογισμός: 633.000 €
Με την ΔΕΥΑΚ ως επικεφαλής εταίρο και συντονιστή του
προγράμματος, επιμορφώνονται 500 στελέχη τοπικής
αυτοδιοίκησης και δημοσίων οργανισμών, πανεπιστημίων,
ερευνητικών φορέων και κατασκευαστών των χωρών της
Μαύρης Θάλασσας, πάνω στην σύγχρονη τεχνολογία
επεξεργασίαςαστικώνκαιβιομηχανικώνλυμάτωνμέσωτεχνητών
υγροτόπων. Ένας τέτοιος υγρότοπος θα κατασκευαστεί στον
πρώην Δήμο Φιλίππων.

INTOURACT (τουριστική ανάπτυξη)

BSBEEP (εξοικονόμηση ενέργειας)

Προϋπολογισμός Δήμου Καβάλας: 113.000 € / Συνολικός Προϋπολογισμός: 824.000 € /
Ο Δήμος Καβάλας, επικεφαλής 10 Δήμων, πανεπιστημιακών
και ερευνητικών ιδρυμάτων από 6 χώρες της Μαύρης Θάλασσας υλοποιεί διετές έργο σχεδιασμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Δήμος μας έχει
σημαντικό οικονομικό όφελος από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και συγχρόνως επιβεβαιώνουμε την ηγετική
θέση που κατέχει εδώ και χρόνια η Καβάλα στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας. Ακόμη, αναδεικνύουμε τη τεχνογνωσία
των ανθρώπων της πόλης μας και βάζουμε τις βάσεις αποτελεσματικής διεκδίκησης κονδυλίων για έργα εξοικονόμησης
ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα για όλο το Δήμο μας.

LIMEN (τουρισμός κρουαζιέρας)

Προϋπολογισμός Δήμου Καβάλας: 416.800 € / Συνολικός
Προϋπολογισμός: 1.874.000 €
Ο Δήμος Καβάλας, ως επικεφαλής εταίρος του έργου θα
εκπονήσει στρατηγικό πολεοδομικό σχέδιο για τη Δημοτική
Ενότητα Φιλίππων ως το τέλος του 01, σημαντικό «εργαλείο»
ανάληψης δραστηριοτήτων ισόρροπης, συνολικής ανάπτυξης του
Δήμου μας. Παράλληλα, ενισχύουμε τη συνεργασία με πιθανούς
επενδυτές, αλλά και την τοπική τεχνογνωσία σε θέματα αστικής
ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός Δήμου Καβάλας: 100.000 € / Συνολικός
Προϋπολογισμός: 1.198.000 €
Ο Δήμος Καβάλας είναι ο μόνος εταίρος από το Αιγαίο και ένας
από τους βασικότερους εταίρους της σύμπραξης LIMEN που
θα βάλει μέχρι το 015, τα λιμάνια του Βορείου Αιγαίου και

Δήμου Καβάλας: 139.000 € / Συνολικός Προϋπολογισμός:
1.371.000 € / Προϋπολογισμός
Ο Δήμος Καβάλας είναι βασικός Εταίρος σε αυτή την σύμπραξη
που στοχεύει στην τουριστική ανάπτυξη. Συγκεκριμμένα, ως το
τέλος του 01, θα διαμορφωθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός
τουριστικής ανάπτυξης και εμπλουτισμου του τουριστικού
προϊόντος, προβολής προορισμών στο κέντρο, αλλά και
περιαστικών και αγροτικών προορισμών στις γύρω περιοχές,
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και βιωσιμότητας των
τουριστικών προορισμών. Συντονιστής εταίρος είναι η
Περιφερειακή Ενότητα του Ρίμινι.

MARE NOSTRUM (διαχείριση παράκτιας ζώνης)

Προϋπολογισμός Δήμου Καβάλας: 334.000 € / Συνολικός
Προϋπολογισμός: 4.319.529 €
Ο Δήμος Καβάλας είναι βασικός εταίρος σε αυτή τη σύμπραξη
11 εταίρων από της Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιορδανία, την
Ισπανία και τη Μάλτα. Στόχος του Δήμου μας είναι η ανάδειξη
της Καβάλας σε πρότυπο σημείο αναφοράς στον τομέα της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, ως το τέλος
του 015. Βάζουμε τις βάσεις χρηματοδότησης έργων που θα
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συνδέσουν σταθερά την ανάπτυξη της Καβάλας με την
προστασία και την ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου
μετώπου της, υλοποιώντας δραστηριότητες όπως ο
καθορισμός αιγιαλού, η δημιουργία Παρατηρητηρίου
Παράκτιας Ζώνης και η προώθηση συμμετοχικών γεωπληροφορικών συστημάτων. Συντονιστής εταίρος είναι το
Πανεπιστήμιο του Technion (Ισραήλ).

EASY TRIP (οδικός τουρισμός από Βουλγαρία)

Προϋπολογισμός Δήμου Καβάλας: 75.000 € / Συνολικός
Προϋπολογισμός: 1.303.500 €
Ο Δήμος Καβάλας είναι βασικός εταίρος στο έργο αυτό που θα
διευκολύνει με τις δραστηριότητές του, την οδική μετακίνηση από
και πρός τη Βουλγαρία και την τουριστική ανάπτυξη σε τοπικό
επίπεδο με τον τρόπο αυτό, έως τις αρχές του 01.

Στηρίζουμε καθημερινά τους Καβαλιώτες μέσα στη κρίση

Κοινωνικό παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο μας στηρίζεται στην οικονομική
συνδρομή του Δήμου, στις προσφορές των επαγγελματιών και
των απλών ανθρώπων της πόλης, και στην προσωπική βοήθεια που προσφέρουν αρκετοί εθελοντές.
Σχεδόν το ¼ των χρημάτων που δόθηκαν για την προμήθεια

τροφίμων, προήλθαν από 5 καβαλιώτικες επιχειρήσεις, από
όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας, καθώς
και από μεμονωμένους πολίτες.
Τους ευχαριστούμε και ελπίζουμε στη συνδρομή τους και
στο μέλλον.
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τουργία των παιδικών σταθμών του, εκ των οπολιων
1.500.000 προήλθε από το ΕΣΠΑ.
• 1.000 οικογένειες, κυρίως στα χωριά, πήραν τρόφιμα από
πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας που αξιοποίησε ο
Δήμος μας.
• 190.000 ευρώ σε διάφορα τρόφιμα, μοιράστηκαν από το
Δεκέμβριο του 011 μέχρι το Δεκέμβριο του 01.
• 628 οικογένειες (1.8 Καβαλιώτες συνολικά) βρήκαν την
στήριξη που είχαν ανάγκη.

ΚΑΠΗ
Ο Δήμος Καβάλας διατηρεί ένα πλήρες δίκτυο κέντρων ανοικτής
προστασίας ηλικιωμένων, σχεδόν σε κάθε γειτονιά του.
• 9.889 μέλη εξυπηρετούνται το 01 (απο 9.688 το 01)

Παιδικοί σταθμοί
Ο Δήμος μας διαθέτει ένα από τα πληρέστερα δίκτυα παιδικών
σταθμών στην Ελλάδα και κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις
πόλεις που επενδύουν τα περισσότερα ποσά για τον σκοπό
αυτό, κάθε χρόνο.
Το δίκτυο αυτό μεγαλώνει κάθε χρόνο σε σταθμούς και δυνατότητα φιλοξενείας, με στόχο να εξυπηρετείται κάθε οικογένεια που το έχει ανάγκη, με παροχές υψηλού επιπέδου
σε κάθε παιδί.

• 6.662 συνεδρίες φυσιοθεραπείας έγιναν το 01 (.60
μέχρι σήμερα το 01)
• 12.300 συνταγογραφήσεις έγιναν το 01 (ήδη 9.0 το
01)
• 1.000 μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης το 01 (75
το 01 μέχρι σήμερα)
• 238 ηλικιωμένοι συμμετέχουν στα τμήματα εργοθεραπείας
, χορού και γυμναστικής, και στη χορωδία-ορχήστρα των ΚΑΠΗ

• 880 βρέφη και νήπια θα εξυπηρετηθούν το σχολικό έτος
01-01, από 80 που φιλοξενήσαμε τη χρονιά 01-01
και 750 το 011-01.

• 325.000 ευρώ θα δαπανήσει το 01 ο Δήμος για την λειτουργία των ΚΑΠΗ του.

• 70% αυτών των παιδιών, απαλλάχθηκε εντελώς από την
καταβολή τροφείων, που σε κάθε περίπτωση διατηρείται σχεδόν συμβολική.

«Βοήθεια στο σπίτι»

• 55 μόνιμοι υπάλληλοι εργάσθηκαν το 01 και βρήκαν δουλειά ακόμη 115 Καβαλιώτες, οι περισσότεροι με ετήσιες συμβάσεις.
• 1.895.000 ευρώ δαπανήθηκαν από το Δήμο για την λει-

Αυτή η τόσο ζωτικής σημασίας υπηρεσία για αρκετούς συμπολίτες μας, αποτελεί σταθερή κοινωνική επιλογή του
Δήμου Καβάλας. Αυτό αποδεικνύεται αφενός από την επιπλέον
υπηρεσία παροχής τροφής με συμβολική συμμετοχή σε όσους το
έχουν ανάγκη και, αφετέρου, από το ότι όλοι οι υπάλληλοι έχουν
πληρωθεί από το Δήμο, ενώ το ελληνικό δημόσιο έχει καθυστερήσειτην καταβολή όσων μαςοφείλει για τη λειτουργίατης «Βοήθειας στο σπίτι», σχεδόν ένα χρόνο.

www.facebook.com/pages/Δήμος-Καβάλας-Municipality-of-Kavala/

16

•419 περιστατικά κοινωνικών λειτουργών καλύφθηκαντο01
(ήδη 0 για το 01)
• 412 περιστατικά νοσηλείας εξυπηρετήθηκαν το 01 (88 το
01, μέχρι σήμερα)
• 118 περιστατικά οικογενειακών βοηθών το 01 (97 το 01,
μέχρι σήμερα)

Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ)

• 95 συμπολίτες μας εξυπηρετήθηκαν με σίτιση (85 για το 01)
• 28 υπάλληλοι απασχολούνται κάθε χρόνο
•406.000ευρώθαδαπανηθούντο01γιατη«Βοήθειαστοσπίτι».

Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι μια πρότυπη μονάδα Ειδικής Αγωγής του
Δήμου μας. Απασχολεί 8 εκπαιδευόμενους ανά έτος, ηλικίας
άνω των 15 ετών με ήπια νοητική υστέρηση. Το πρόγραμμα
του κάθε παιδιού ορίζεται ξεχωριστά από διεπιστημονική
ομάδα, σύμφωνα με τις δυνατότητες - ιδιαιτερότητες του.
Τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες που τους βοηθούν στην καλύτερη κοινωνική τους ένταξη.
• 38 παιδιά εκπαιδεύονται το 01 στο ΚΔΑΠ (6 το 01)
• 10 εργαζόμενοι απασχολούται στο ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ

Δημοτικά ιατρεία
Ο Δήμος Καβάλας διατηρεί δημοτικά ιατρεία σε  περιοχές του, στην
Παναγία,σταΣφαγεία,στονΑγιοΛουκάκαιστηνΝέαΚαρβάλη.

• 170.000 ευρώ είναι το κόστος λειτουργίας του Κέντρου το
01 (0.000 το 01).

• 8.900 συνταγογραφήσεις έγιναν το 01 (ήδη 6.600 το
01)
• 121.000 ευρώ δαπανήθηκαν το 01 για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων.

Κοινωνικό Φαρμακείο – Ιατρείο

Τμήματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
Στα τμήματα αυτά, φιλοξενούμε με δημιουργικό τρόπο παιδιά
ηλικίας 5-1 χρονών κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, δίνοντας σημαντική βοήθεια στις οικογένειές τους.
• 230 παιδιά φιλοξενήθηκαν το 01 (150 παιδιά το 01)
• 20 συμβασιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων βρήκαν δουλειά
το 01 (10 το 01)
• 30.000 ευρώ δαπανήθηκαν το 01 για την υπηρεσια αυτή.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο – Ιατρείο του Δήμου Καβάλας, παρέχει φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας
που δυσκολεύονται να καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα για την
υγεία τους. Λειτουργεί χωρις υπαλλήλους, με εθελοντές φαρμακοποιούς και γιατρούς και εθελοντές πολίτες, καθώς και
με χορηγίες φαρμάκων και υποδομής από συλλόγους και φορείς της πολης μας και απλούς Καβαλιώτες τους οποίους ευχαριστούμε και ελπίζουμε στην συνδομή τους και στο μέλλον.
• 200 δικαιούχοι εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Φαρμακείο.

www.facebook.com/pages/Δήμος-Καβάλας-Municipality-of-Kavala/

17

ΠΡΙΝ: Ο ΧΑΔΑ Αμυγδαλεώνα τον Μάρτιο του 01

ΜΕΤΑ: Ο ΧΑΔΑ Αμυγδαλεώνα τον Αύγουστο του 01

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αμυγδαλεώνα
Προϋπολογισμός έργου: € 50.000
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 007-01
Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθεί τον
Ιανουάριο-Φεβρουάριο 01. Με την εκτέλεσή του κλείνει/αποκαθίσταται ο τελευταίος εναπομείνας ΧΑΔΑ του
Δήμου Καβάλας. Η έκταση του ΧΑΔΑ είναι 17 στρέμματα,
ωστόσο υπήρχαν αποθέσεις απορριμμάτων σε μια ευρύτερη έκταση συνολικά 0 στρεμμάτων.
Τα απορρίμματα σκεπάζονται, καλύπτονται με μόνωση
ώστε να μην φθάνουν σε αυτά τα νερά από την τελική επιφάνεια του εδάφους και σε αυτή την τελική επιφάνεια δημιουργείται μια ζώνη φύτευσης, τόσο για την

σταθεροποίησή της όσο και για την επίτευξη ενός όμορφου
τοπίου με την ολοκλήρωση του έργου.

Επέκταση του ΧΥΤΑ Καβάλας
Προϋπολογισμός έργου: € 10.000.000
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 007-01
Σε πρώτη φάση θα εκπονηθεί η μελέτη του έργου (επιμέρους προϋπολογισμού 500.000€). Σήμερα βρισκόμαστε εν
μέσω του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει οριστεί
ανάδοχος της μελέτης εντός του ερχόμενου Οκτωβρίου. Η
προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης είναι 6 μήνες.
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Με την ολοκλήρωσή της, θα μπορεί βάσει αυτής να κατασκευαστεί το έργο της επέκτασης του σημερινού ΧΥΤΑ, ο
οποίος στη συνέχεια θα κλείσει-αποκατασταθεί και θα λειτουργεί μόνον το νέο τμήμα της επέκτασης.
Το νέο αυτό τμήμα θα είναι σύμφωνο με την σημερινή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και θα έχει
όλα εκείνα τα συστήματα τα οποία θα την διασφαλίζουν. Η
επέκταση του ΧΥΤΑ θα λειτουργεί σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Καβάλας, το οποίο εφαρμόζεται σήμερα και το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και
βελτιώνεται.
Στο μεσοδιάστημα από σήμερα έως την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του ΧΥΤΑ θα εντατικοποιηθεί και
επεκταθεί το πρόγραμμα κομποστοποίησης που ήδη λειτουργεί σε περιορισμένο βαθμό στο Δήμο με οικιακούς κάδους κομποστοποίησης.

Διαχείριση βιοαποδομήσιμων XA
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 007-01
Στις 16 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε
να υποβάλλει ο Δήμος Καβάλας πρόταση χρηματοδότησης
στο ΕΣΠΑ, για την προμήθεια κάδων για τη διαχείριση βιοαποδομήσιμων. Με την έγκριση της πρότασης (που θα
ετοιμαστεί εντός του Οκτωβρίου από το Δήμο Καβάλας)
από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί για την προμήθεια οικιακών κάδων κομποστοποίησης και κεντρικών (δημοτικών) κάδων συγκέντρωσης
βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων.

περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας
(χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου) μέσα και γύρω από τους
μπλε κάδους. Το τρέχον πρόγραμμα ανακύκλωσης θα βελτιώνεται συνεχώς, με ενημέρωση των δημοτών για την μεγάλη σημασία του και επέκταση του δικτύου μπλε κάδων.
Εκτός από την αυτονόητη προστασία του περιβάλλοντος
που επιφέρει η ανακύκλωση, μεγάλη σημασία έχει για το
Δήμο η μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται για
ταφή στο ΧΥΤΑ της πόλης μας. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα γίνονται πιο έντονα όσο εντατικότερη και ορθή είναι
η χρήση των μπλε κάδων από εμάς.

Κατασκευή ΣΜΑ-ΚΔΑΥ στο Δήμο Καβάλας
Ο Δήμος Καβάλας έχει εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
και σήμερα είναι στη φάση της λήψης των απαραίτητων
αδειών.
Με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου θα μπορεί άμεσα να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την
κατασκευή του έργου, το οποίο θα επιφέρει δραματική βελτίωση στην εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης
αλλά και γενικά στην διαχείριση στερεών απορριμμάτων
στην περιοχή μας.

Με αυτούς τους κάδους και σε συνδυασμό με κατάλληλο
μηχανολογικό εξοπλισμό που θα δοθεί στο Δήμο Καβάλας
από την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (τον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ) θα μειωθεί σημαντικά η ποσότητα των βιοαποδομήσιμων υλικών που θάβονται στο
ΧΥΤΑ, όπως επιτάσσει το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας
Από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου ο Δήμος Καβάλας
σύναψε σύμβαση με την εταιρία Αφοί Φλώρου ΑΕ, για την
www.facebook.com/pages/Δήμος-Καβάλας-Municipality-of-Kavala/
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