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Γιώργος Τσιτιρίδης. Μία 
συνέντευξη «εφ όλης»

ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Η ΑΘΗΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ;
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ;

ΑΝΤΙΠΛΥΜΥΡΙΚΑ
Κ.Υ. ΑΒΔΗΡΩΝ

Μετά από 7,5 χρόνια στο 
τιμόνι του δήμου Αβδήρων 
ο Γ. Τσιτιρίδης «ξεδιπλώ-
νει» τις σκέψεις του στην 
ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ για 
όσα έγιναν στην θητεία 
του και όσα ακόμη θέλει 
να κάνει αν το θέλουν οι 
συνδημότες του στις επό-
μενες εκλογές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕ-
ΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΒΔΗΡΩΝ Γ. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ 
«ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

Ο δήμαρχος Αβδήρων Γ. Τσι-
τιρίδης κάνοντας αναφορά 
στην παρουσία του στο τιμό-
νι του δήμου, ανέφερε ότι ο 
δήμος είναι πρωτοπόρος όχι 
μόνον στο επίπεδο των δήμων 
της Ξάνθης, αλλά ολοκλήρου 
της Περιφέρειας σε εντάξεις 
χρηματοδοτούμενων έργων. 
«Στο νομό Ξάνθης είμαστε ο 
πρώτος δήμος και με διαφο-
ρά από την αρχή της θητεί-
ας από το 2014 που έχουμε 
εντάξει σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα πάνω από 25 
εκατομμύρια ευρώ και με 
αυτά που αναμένουμε από 
το πρόγραμμα Αντώνης Τρί-
τσης θα ξεπεράσουμε τα 30 
με 35 εκατομμύρια ευρώ».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι 
χρηματοδοτήσεις είναι είτε 
από το ΥΠΕΣ, από το πρό-

γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και τώρα από 
το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, από το ΠΕΠ 
της Περιφέρειας από το ΕΣΠΑ και από 
τομεακά προγράμματα των υπουργεί-
ων και κυρίως έργα υποδομών, που 
έλειπαν τόσα χρόνια από τον δήμο.

Ο δήμαρχος Αβδήρων θεωρεί ότι ένα από 
τα σπουδαιότερα έργα είναι ο βιολογικός 
του Σελέρου προϋπολογισμού 4,5 εκ. 
ευρώ, του δικτύου αποχέτευσης το οποίο 
ήδη κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή.

Επίσης, όπως σημείωσε, ένα άλλο πάρα 
πολύ σημαντικό έργο είναι ο βιολογι-
κός των Αβδήρων και του Μυρωδάτου.

Εκεί που ο δήμαρχος είναι υπερήφα-
νος είναι οι σχολικές υποδομές. Όπως 
σημείωσε είναι ο μοναδικός δήμος που 
έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια 8 
ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων τα 
οποία είναι κατασκευασμένα πριν από 
50 έως και 70 χρόνια. Πιο συγκεκριμέ-
να αναβαθμίζονται το δημοτικό σχολείο 
των Αβδήρων, Πολυσίτου και την άλλη 
εβδομάδα υπογράφετε η   ενεργειακή 
αναβάθμιση του δημαρχείου και του 
κτιρίου που στεγάζεται ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος και ο Σύλλογος Γυναικών της 
Ν. Κεσσάνης. Μέσα στον Φεβρουάριο 
δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθ-
μιση του γυμνασίου Γενησέας και του 
δημοτικού και γυμνασίου Αβδήρων με 
συνολικό κόστος 2,5 εκ. ευρώ και εν τω 
μεταξύ έχει υπογραφή η σύμβαση και 
ξεκίνησαν οι εργασίες για ένα σύγχρο-
νο δημοτικό σχολείο στην Διομήδια.

Το Τοπικό Χωρικό του δήμου Αβδήρων 
που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλι-

ξη με προϋπολογισμό 700.000 
από την Περιφέρεια όπου θα 
καθοριστούν οι όσοι χρήσης 
και οι συντελεστές δόμησης.

Έργα σε εξέλιξη όπως τα έργα 
αγροτικής οδοποιίας με προϋ-
πολογισμό αρκετών εκατομμυ-
ρίων και πιο συγκεκριμένα το 
κομμάτι Γενισέα Γκιώνα Μέ-
λισσα όπου και θα ασφαλτο-
στρωθεί και μέχρι το καλοκαίρι 
θα συνδεθεί η Γενισέα με την 
Γκιώνα και την Μέλισσα κα-
θώς επίσης κατασκευάζεται ο 
δρόμος Μάνδρα προς την Γεν-
νησέα μήκους 2,5 χιλιομέτρων 
και ετοιμάζεται η μελέτη για τα 
επόμενα 3 χιλιόμετρα. Όσο για 
τις αναπλάσεις οικισμών, αυτές 
άλλες  έχουν γίνει και άλλες 
γίνονται την παρούσα χρονική 
στιγμή όπως έχει ολοκληρωθεί 
η ανάπλαση στους οικισμούς 
του πρώην δήμου Σελέρου 
προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.

Όσο για την ανάπλαση του 
Σουνίου, αυτή χρηματοδοτή-
θηκε από την Αναπτυξιακή 

Ροδόπης 430.000, για πεζο-
δρόμια, ασφαλτόστρωση, φω-
τισμό όπου επίσης από την 
αναπτυξιακή θα χρηματοδο-
τηθεί ο υδατόπυργος της Ν. 
Κεσσάνης που καταγράφη-
καν προβλήματα στατικότη-
τας. «Υπάρχουν έργα μικρά 
και μεγάλα που γίνονται αυτή 
τη στιγμή στο δήμο Αβδή-
ρων που υλοποιούνται με 
χρήματα του δήμου (ΣΑΤΑ) 
κυρίως από χρηματοδοτικά 
προγράμματα όπως είναι η 
άρδευση, με καινούριες γεω-
τρήσεις και δίκτυα άρδευσης 
στην περιοχή του Σελέρου».

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο δήμαρχος Αβδήρων δεν 
κρύβει την ικανοποίηση του 
για την ανανέωση του στόλου 
των οχημάτων και μηχανημά-
των του δήμου αναφέροντας 
χαρακτηριστικά είπε: «Διαθέ-
τουμε πλέον δύο εκχιονιστι-
κά οχήματα και αλατιέρες τα 
οποία δεν υπήρχαν παλαιό-


