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Γενικές παρατηρήσεις:
 Περίπου το ένα πέμπτο του προγράμματος δεν έχει ως δικαιούχους τους ΟΤΑ, κυρίως στον Α.Π.
1 (Έξυπνη Ανάπτυξη). Θα πρέπει να εξεταστεί αν η αναλογία αυτή είναι συμβατή σε σχέση με το
προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
 Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για χρηματοδότηση του κωδικού 43, που αφορά την υποδομή
και προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών και για τον οποίο, άποψη μας είναι, ότι θα
πρέπει να προβλεφθεί σχετικό κονδύλιο. Χαρακτηριστικά, σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος μας
έχει προβλέψει δράση για χρήση mini-BUS στην εσωτερική συγκοινωνία της πόλης μας και
ειδικότερα για μετακινήσεις στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Με αυτόν τον σχεδιασμό έχουμε
πολλαπλά οφέλη:
o Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη
o Μείωση εκπομπών ρύπων και κατά συνέπεια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
o Μείωση του χρόνου μετακινήσεων των δημοτών
o Αύξηση επισκεψιμότητας των επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης
 Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για χρηματοδότηση του κωδικού 90, που αφορά
ποδηλατοδρόμους και μονοπάτια σε φυσικούς τόπους. Η υλοποίηση τέτοιου είδους δικτύων και
διαδρομών θα αναβαθμίσει περιοχές πράσινου εντός των ορίων του Δήμου Ξάνθης και εκτός
του αστικού ιστού της πόλης και θα προωθήσει την πολιτιστική, τουριστική και οικονομική
αναβάθμιση τους με αύξηση της επισκεψιμότητας και τουριστικής κίνησης αυτών των
περιοχών.
 Ιδιαίτερης σημασίας έργο για το Δήμο Ξάνθης αποτελεί η μετατόπιση του σιδηροδρομικού
δικτύου εκτός αστικού ιστού, στη περιοχή εκτός της οδικής παράκαμψης της πόλης. Η
μεταφορά της σιδηροδρομικής γραμμής θεωρείται σημαντική για την ενιαία λειτουργία του
αστικού περιβάλλοντος που αλλιώς διαταράσσεται, όχι μόνο από την διέλευση τραίνων, αλλά
και από τις δραστηριότητες που δημιουργεί και έλκει ο σιδηροδρομικός σταθμός, ιδιαίτερα για
τις εμπορευματικές λειτουργίες του (συγκέντρωση βαρέων οχημάτων, ανάγκες στάθμευσης,
ανάγκες σε χώρους για συγκεντρώσεις φορτίων, επιβαρυμένη κυκλοφορία κλπ.). Αντ΄ αυτού
προτείνεται νέα χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής εκτός αστικού ιστού, ανάλογη μετατόπιση
του σιδηροδρομικού σταθμού –και κυρίως για τις εμπορευματικές δραστηριότητες- και
παράλληλα, διατήρηση της υπάρχουσας γραμμής. Για την λειτουργία του σιδηροδρομικού
δικτύου μέχρι την υλοποίηση της νέας γραμμής και την μελλοντική εκμετάλλευση του σαν
εσωτερικός κλάδος για επιβατικές δραστηριότητες, ή ακόμη και για αστικές συγκοινωνίες
σταθερής τροχιάς. Απαιτείται έτσι η χρηματοδότηση των τομέων παρέμβασης με κωδικό 24,
25 «Σιδηρόδρομοι» της κατηγορίας «Υποδομές Μεταφορών».
 Βασική παράμετρος για την ανάπτυξη της περιφέρειας μας είναι τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
(Γ.Π.Σ.) ή ΣΧΟΑΑΠ. Είναι το βασικό στοιχείο για κάθε επενδυτική προσπάθεια, το οποίο σε
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συνδυασμό με την προσβασιμότητα θα δώσει την ζητούμενη επένδυση/ανάπτυξη και θα πρέπει
να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τους. Ο συγκεκριμένος κωδικός
97, ο οποίος αφορά την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη έχει ιδιαίτερα περιορισμένη
χρηματοδότηση.
Ο τομέας παρέμβασης υπ.αρ.97 περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την
κατασκευή/επέκταση/αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων με στόχο την βελτίωση, αναβάθμιση και
ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος. Στην πόλη της Ξάνθης έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται
τμήμα ποδηλατοδρόμου στην περιοχή του Λιμνίου και έχει ολοκληρωθεί ανάλογο τμήμα μεταξύ
των δύο γεφυρών Κόσυνθου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η κατασκευή ενός
ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Ξάνθης, που θα εκτείνεται από το
εσωτερικό έως την περίμετρο της και στο οποίο θα ενταχθούν τα δύο προαναφερθέντα
τμήματα, αποτελεί προϋπόθεση στα πλαίσια της εξασφάλισης της βιωσιμότητας και
ελκυστικότητας της πόλης και θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για το αστικό περιβάλλον όσο
και για τους ίδιους τους κατοίκους.
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών και με δεδομένο ότι ο κωδικός υπ.αρ.97
συμπεριλαμβάνει πολλαπλές και πολύ σημαντικές δράσεις και δεν είναι δυνατό να καλύψει τις
ανάγκες όλων των ΟΤΑ, κρίνεται απόλυτα απαραίτητη η αύξηση της κατανομής της
χρηματοδότησης στον κωδικό αυτό.
Ακολουθεί πίνακας επτά (7) δράσεων/έργων υψηλής προτεραιότητας για τον Δήμο Ξάνθης. Για
κάθε μια από τις δράσεις αυτές επισυνάπτεται και αναλυτικός πίνακας που περιλαμβάνει:
περιγραφή της δράσης, την επενδυτική προτεραιότητα και τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, τις
ανάγκες που αντιμετωπίζει και τα πλεονεκτήματα που αξιοποιεί, τα αναμενόμενα αποτελέσματα
από την υλοποίησή της, τις ομάδες στόχους και την αντιστοίχιση της δράσης σε κατηγορία
παρέμβασης/άξονα προτεραιότητας/θεματικούς στόχους για την χρηματοδότηση και υλοποίηση της.

α/α
1

Προϋπολογισμός

Όνομα Δράσης

1.500.000,00

2

Κατασκευή Γέφυρας στον ποταμό Κόσυνθο επί της
Επαρχιακής Οδού προς το Πίλημα και σύνδεση της με κόμβο
επί της Ε.Ο.14
Διαμόρφωση Ανατολικής Εισόδου της πόλης της Ξάνθης

3

Διαμόρφωση Δυτικής Εισόδου της πόλης της Ξάνθης

15.000.000,00

4

Ανέγερση Δημοτικού Κυνοκομείου Ξάνθης

5
6
7

7.000.000,00
800.000,00

ου

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του 18
Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης
Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του 4ου
Γενικού Λυκείου Ξάνθης
Ύδρευση Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων & Βιστωνίδας από τον
ευρύτερο υδροφορέα περιοχές Νέστου και κατασκευή
εξωτερικού Υδραγωγείου

3.200.000,00
4.000.000,00
35.000.000,00
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Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενίσχυσης της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ,
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων·
Ειδικός Στόχος:
► Διασυνδέσεις του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των κόμβων) με χώρους οικονομικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και με άλλες υποδομές
μεταφορών (σιδηρόδρομος, αεροδρόμια, λιμάνια).
► Αναβάθμιση του υφιστάμενου περιφερειακού οδικού δικτύου
► Βελτίωση των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου σε ορεινές & νησιωτικές περιοχές.

Πρόταση 1: Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Κόσυνθο επί της Επαρχιακής Οδού προς το Πίλημα και σύνδεση της με κόμβο επί της Ε.Ο.14
(εκτιμώμενο κόστος 1.500.000 €)
Ανάγκες που αντιμετωπίζει / πλεονεκτήματα που
αξιοποιεί:

Τύπος δράσης (σύντομη περιγραφή):

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή της:

Η κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό Κόσυνθο προς τον οικισμό του
Πιλήματος και η σύνδεση της με κόμβο επί της Ε.Ο.14 εξασφαλίζει τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ελαχιστοποιεί τον ιδιαίτερα αυξημένο
κίνδυνο ατυχημάτων στη υφιστάμενη σύνδεση της επαρχιακής οδού προς
Πίλημα με τον κόμβο της Ε.Ο.14 προς Γοργόνα.
Το έργο αυτό:
1. εξυπηρετεί τη διασύνδεση της υφιστάμενης Ε.Ο.14 με τον οικισμό
του Πιλήματος που είναι ένας οικισμός ιδιαίτερου πολιτιστικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος (παραδοσιακά κτίσματα, καταστήματα
εστίασης κλπ.).
2. Αναβαθμίζει τον υφιστάμενο περιφερειακό οδικό δίκτυο.
3. Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου σε ορεινή περιοχή
του Δήμου Ξάνθης
4. Μειώνει τις χρονοαποστάσεις των ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων.
5. Αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας των ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων.
6. Βελτιώνει τη προσβασιμότητα απομακρυσμένων ορεινών,
νησιωτικών και μειονεκτικών περιοχών.
Ομάδες στόχοι (ποιοι θα είναι οι τελικοί ωφελούμενοι): Οι επισκέπτες και κάτοικοι του οικισμού Πιλήματος
Δικαιούχοι (ποιοι θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ): Ο Δήμος Ξάνθης
Αντίστοιχες κατηγ. παρέμβ.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
(ΕΕ 184/25-2-2014)
34
Α.Π.2
7β
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /
Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των
Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών
επιχειρήσεων και ατόμων
εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
(αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή
τοπικών οδών)
Στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου προς Γοργόνα από
Ε.Ο.14 συμβάλλει η οδός του Πιλήματος με τρόπο που
κρίνεται μη ασφαλής, διότι η χάραξη της οδού προς
Πίλημα είναι παράλληλη με την Ε.Ο.14 και η σύνδεση
τους γίνεται χωρίς κόμβο, με μορφή απλής
διασταύρωσης, ενώ επιτρέπονται και οι αριστερές
στροφές. Η κυκλοφορία οχημάτων από και προς το
Πίλημα, αν και έχει χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο,
διεξάγεται μέσω της παλαιάς λίθινης τοξωτής
γεφύρωσης του ποταμού Κόσυνθου η οποία έχει κριθεί
διατηρητέα. Η εντοπισθείσα ανασφαλής σύνδεση με τη
λειτουργία του κόμβου της Γοργόνας επαυξήθηκε και
προς τούτο κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων
ασφαλείας και η κατά προτεραιότητα υλοποίηση του
τεχνικού αυτού.

Με την κατασκευή γέφυρας στον
ποταμό Κόσυνθο επί της Επαρχιακής
Οδού προς το Πίλημα και την σύνδεση
της με κόμβο επί της Ε.Ο.14,
υλοποιείται η βέλτιστη σύνδεση του
οικισμού του Πιλήματος με την Ε.Ο.14
Ξάνθης-Δράμας σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία και
προδιαγραφές.
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Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενίσχυσης της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων
των πολυτροπικών κόμβων·
Ειδικός Στόχος:
► Αναβάθμιση του υφιστάμενου περιφερειακού οδικού δικτύου

Πρόταση 2: Διαμόρφωση Ανατολικής Εισόδου της πόλης της Ξάνθης (εκτιμώμενο κόστος 7.000.000 €)
Ανάγκες που αντιμετωπίζει / πλεονεκτήματα που
αξιοποιεί:
Με το έργο αυτό:
1. αναβαθμίζεται η Ανατολική Είσοδος της πόλης της
Ξάνθης
2. βελτιώνεται η πρόσβαση της πόλης από και προς την
Ε.Ο. αρ. 2 Ξάνθης - Κομοτηνής στην περιοχή
παράκαμψης πόλης Ξάνθης.
3. βελτιώνεται η λειτουργία του οδικού δικτύου με
ασφαλή αύξηση του εξυπηρετούμενου κυκλοφοριακού
φόρτου στην είσοδο της πόλης, παρά τη διασταύρωση
με τη Σιδηροδρομική γραμμή.
Χαρακτηριστικό σημείο και δέσμευση της περιοχής του
έργου αποτελεί η ισόπεδη διασταύρωση της
Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης –
Αλεξανδρούπολης, αμέσως μετά τον Σιδηροδρομικό
Σταθμό Ξάνθης. Ο σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος , οι
αυξημένες χρήσεις στην περιοχή του έργου (εμπορικές,
ειδικές χρήσεις, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων
κ.λ.π.) και η ισόπεδη διασταύρωση οδικού και
σιδηροδρομικού άξονα δημιουργούν συνθήκες μειωμένης
ασφάλειας για τους χρήστες του υπόψη τμήματος.

Τύπος δράσης (σύντομη περιγραφή):

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή της:

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την
κατασκευή τμήματος οδού μήκους περί τα
2,10χλμ. από την ανατολική είσοδο της πόλης
στον κόμβο της παράκαμψης της πόλης, μέχρι τον
κόμβο στο Ξενοδοχείο «Sissy», με την κατασκευή
οδικής αρτηρίας τύπου γ4νσ, επαυξημένου
ενδιάμεσου χώρου.
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η
κατασκευή της κύριας αρτηρίας καθώς και η
κατασκευή του παράπλευρου οδικού δικτύου για
την επικοινωνία των παρόδιων και για τη
δυνατότητα αναστροφών με τα ελάχιστα μήκη
περιπορείας.
Σημαντικό τμήμα του έργου αποτελούν οι
ισόπεδες συνδέσεις, τόσο της κύριας αρτηρίας
προς το υπερτοπικό και αστικό οδικό δίκτυο, όσο
και οι συνδέσεις της αρτηρίας προς το
παράπλευρο οδικό δίκτυο (Side Roads).
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Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενίσχυσης της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων
των πολυτροπικών κόμβων·
Ειδικός Στόχος: ► Αναβάθμιση του υφιστάμενου περιφερειακού οδικού δικτύου

Πρόταση 3: Διαμόρφωση Δυτικής Εισόδου της πόλης της Ξάνθης (εκτιμώμενο κόστος 15.000.000 €)
Ανάγκες που αντιμετωπίζει / πλεονεκτήματα που
αξιοποιεί:
Με το έργο αυτό:
1. Αναβαθμίζεται η Δυτική Είσοδος πόλης Ξάνθης
και η βελτίωση της πρόσβασης της πόλης από
και προς την Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης Κομοτηνής στην παράκαμψη της πόλης Ξάνθης.
2. Προσαρμόζεται η υπεραστική ταχεία
κυκλοφορία προς τον αστικό ιστό της πόλης.
3. Επιλύονται τα προβλήματα των πολλαπλών
χρήσεων εκατέρωθεν της υφιστάμενης οδού
και του αυξημένου φόρτου κυκλοφορίας και η
αυξάνεται η ασφάλεια των χρηστών της οδού.
4. Βελτιώνεται η λειτουργία του κόμβου δυτικής
εισόδου πόλης Ξάνθης.
5. Αυξάνεται ο εξυπηρετούμενος κυκλοφοριακός
φόρτος στον κόμβο δυτικής εισόδου πόλης
Ξάνθης, στον οποίο εντοπίζεται μεγάλος
φόρτος αριστερών στροφών, κυρίως σε ώρες
αιχμής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος
αναμονής των στρεφόντων, αύξηση που οδηγεί
σε συνθήκες μείωσης της ασφάλειας της οδού.

Τύπος δράσης (σύντομη περιγραφή):
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την
κατασκευή τμήματος οδού μήκους περί τα
2,2χλμ. στην είσοδο της πόλης από τον ισόπεδο
κόμβο εισόδου μέχρι το πέρας της οδού 28ης
Οκτωβρίου (Ξενοδοχείο Νέστος – περιοχή
Φόρου), που θεωρείται η έναρξη του αστικού
ιστού. Περιλαμβάνει την κατασκευή κεντρικού
τμήματος οδού με δύο λωρίδες κινήσεως ανά
κατεύθυνση και νησίδα πλάτους περί τα 4,00m
καθώς και παράπλευρο οδικό δίκτυο με διατομή
οδού κατηγορίας ζ2. Το συνολικό έργο
περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή πέντε
ισόπεδων κυκλικών κόμβων για την σύνδεση της
κεντρικής αρτηρίας με το εγκάρσιο δίκτυο καθώς
και με τις παράπλευρες οδούς. Τέλος λαμβάνεται
πρόνοια για την κατασκευή ποδηλατόδρομου τον
οποίο ο δήμος Ξάνθης εντάσσει σε ένα συνολικό
δίκτυο. Σημαντικό τμήμα του έργου αποτελούν οι
ισόπεδες συνδέσεις, τόσο της κύριας αρτηρίας
προς το υπερτοπικό και αστικό οδικό δίκτυο, όσο
και οι συνδέσεις προς το παράπλευρο οδικό
δίκτυο (Side Roads).

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή της:
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της Δυτικής Εισόδου πόλης Ξάνθης
και η βελτίωση της πρόσβασης της πόλης από και προς την Ε.Ο. Καβάλας
– Ξάνθης - Κομοτηνής στην περιοχή παράκαμψης πόλης Ξάνθης.
Στόχος του έργου είναι η διευθέτηση των οδικών κινήσεων σε μία περιοχή
(είσοδος πόλης) με υψηλούς φόρτους και με πολλαπλές χρήσεις,
κυρίαρχες των οποίων είναι, οι εμπορικές.
Με το σχεδιαζόμενο έργο επιτυγχάνονται:
 Αύξηση της Οδικής Ασφάλειας με απαγόρευση όλων των “αριστερών
στροφών”, που αποτελούν κύρια αιτία ατυχημάτων.
 Υλοποίηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού που προβλέπεται από τον
ΓΠΣ της πόλης Ξάνθης, σύμφωνα με τον οποίο, η εξεταζόμενη περιοχή
έχει χρήσεις “κέντρου πόλης”, προσδίδοντας σημαντική αξία στους
παρόδιους χρήστες.
 Περιβαλλοντική Ένταξη του σχεδιασμού με την εισαγωγή
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – διευθετήσεων μέσω ισόπεδων κυκλικών
κόμβων.
Το έργο αυτό συνοπτικά:
1. Αναβαθμίζει τον υφιστάμενο περιφερειακό οδικό δίκτυο.
2. Μείωνει τις χρονοαποστάσεις των ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων.
3. Αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας των ενδοπεριφερειακών
μετακινήσεων..

Ομάδες στόχοι (ποιοι θα είναι οι τελικοί ωφελούμενοι):
Ωφελούμενοι είναι το σύνολο των κατοίκων της πόλης καθώς το έργο επιφέρει ρυθμίσεις που επιδρούν στο σύνολο της κυκλοφορίας της πόλης. Ειδικότερα προβλέπεται να
ωφεληθούν οι κινούμενοι από και προς Καβάλα – Θεσσαλονίκη (δυτική έξοδος) όσον αφορά στην υπερτοπική κυκλοφορία. Ως προς τις τοπικές κινήσεις οφελούμενοι κυρίως είναι οι
έμποροι και επαγγελματίες της περιοχής, για τους οποίους επιτυγχάνεται ευχερής διαχωρισμός κυκλοφορίας, αύξηση της ασφάλειας στην προσέγγιση οχημάτων. Επιπρόσθετα
ωφελούμενοι είναι κάτοικοι προαστιακών περιοχών (Νεάπολη, Καλλιθέα, Εύμοιρο, Παλιά Χρύσα) και ειδικών αστικών συγκεντρώσεων (Γ.Ν. Νοσοκομείο Ξάνθης, Γηροκομείο κλπ).
Δικαιούχοι (ποιοι θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ): Ο Δήμος Ξάνθης
Αντίστοιχες κατηγ. παρέμβ. (ΕΕ 184/25-2-2014)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
34
Α.Π.2
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / Άλλες ανακατασκευές και Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών,
ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και
περιφερειακών ή τοπικών οδών)
ατόμων

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
7β
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων
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Επενδυτική Προτεραιότητα: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός Στόχος: Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης κατοίκων αστικών κέντρων.

Πρόταση 4: Ανέγερση Δημοτικού Κυνοκομείου Ξάνθης (εκτιμώμενο κόστος 800.000 €)
Ανάγκες που αντιμετωπίζει / πλεονεκτήματα
που αξιοποιεί:
1. Ελαχιστοποίηση επιθέσεων αδέσποτων
ζώων σε πεζούς.
2. Περιορισμός μετάδοσης ασθενειών
αδέσποτων ζώων.
3. Περιορισμός ακαθαρσιών αδέσποτων ζώων
σε δημόσιους χώρους.

Τύπος δράσης (σύντομη περιγραφή):
Κατασκευή Δημοτικού Κυνοκομείου με όλες τις
σύγχρονες
προδιαγραφές υγιεινής και προστασίας της δημόσιας
υγείας, δυναμικότητας 40 σκύλων ή 2,67 ισοδύναμων
ζώων σε αγρό έκτασης 4835,58 τμ στο αγρόκτημα
Πετροχωρίου που απέχει 0,5 χλμ από Ε.Ο. Ξάνθης –
Καβάλας και 4,5 χλμ από την πόλη της Ξάνθης.
Το κτίριο περιλαμβάνει δύο πτέρυγες για τα ζώα με 20
χώρους παραμονής και αντίστοιχους χώρους αυλισμού η
κάθε μία, που θα επικοινωνούν με τη Τρίτη πτέρυγα των
γραφείων – ιατρείου – μαγειρείου – αποθηκών με
στεγασμένο διάδρομο.
Η διαμονή των ζώων στο κτίριο θα είναι προσωρινή. Θα
συλλέγονται από τα ειδικά συνεργεία, θα στειρώνονται,
θα τοποθετείται ειδικό τσιπ για την αναγνώριση τους και
μετά τη θεραπεία θα επιστρέφονται στα σημεία
περισυλλογής. Επίσης θα περιθάλπονται και θα
θεραπεύονται τα άρρωστα ζώα. Για όλα τα ζώα θα
γίνεται προσπάθεια να υιοθετηθούν από οικογένειες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή της:
Περισυλλογή, περίθαλψη, στείρωση και παρακολούθηση
αδέσποτων ζώων. Κάθε ζώο θα συνοδεύεται από ατομικό
βιβλιάριο υγείας και φάκελο με όλες τις ιατρικές πράξεις στις
οποίες αυτός υποβλήθηκε.
Αποφυγή επιθέσεων αδέσποτων ζώων σε πεζούς.
Προώθηση υιοθεσίας αδέσποτων ζώων. Οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να παραλάβουν το σκύλο της επιλογής τους άμεσα
υπογράφοντας συμβόλαιο υιοθεσίας.
Η σήμανση των αδέσποτων σκύλων θα πραγματοποιείται με
τσιπ και θα συνοδεύεται από περιλαίμιο στο οποίο θα έχει
προσαρμοστεί μεταλλική πλάκα με τα στοιχεία του.
Η επαναφορά σκύλων στο περιβάλλον αφορά αποκλειστικά
στειρωμένα ενώ θα αποκλείονται ζώα επιθετικά ή με δύστροπο
χαρακτήρα.
Η επανατοποθέτηση θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου, στις
περιοχές από όπου περισυλλέγησαν, ενώ θα αποφεύγεται η
επανατοποθέτηση σκύλων σε περιοχές κοντά σε νοσοκομεία,
σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας
κυκλοφορίας, πλατείες και εκκλησίες.

Ομάδες στόχοι (ποιοι θα είναι οι τελικοί ωφελούμενοι): Όλοι οι δημότες της πόλης της Ξάνθης
Δικαιούχοι (ποιοι θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ): Ο Δήμος Ξάνθης
Αντίστοιχες κατηγ. παρέμβ. (ΕΕ 184/25-2-2014)
97
ΑΛΛΑ / Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης υπό
την αιγίδα τοπικών κοινοτήτων σε αστικές και
αγροτικές περιοχές

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α.Π.2
Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
6ε
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής
χρήσης των πόρων
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Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την
ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης
Ειδικός Στόχος: Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών που παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Πρόταση 5: Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εκτιμώμενο κόστος 3.200.000 €)
Ανάγκες που αντιμετωπίζει / πλεονεκτήματα που
αξιοποιεί:
Ανάγκη για τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου με 12 αίθουσες διδασκαλίες
και 3 αίθουσες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, για τη
στέγαση του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
Το συγκεκριμένο σχολείο συστεγάζεται σήμερα με το 9ο
Δημοτικό Σχολείο με αποτέλεσμα λόγω της στενότητας των
χώρων αλλά και των διχοτομημένων τμημάτων, να
συνωστίζονται σε έναν ενιαίο χώρο 450 μαθητές και 40
εκπαιδευτικοί.

Τύπος δράσης (σύντομη περιγραφή):
Ανάπτυξη υφισταμένων υποδομών πρωτοβάθμιας,
εκπαίδευσης:
Κατασκευή νέου διδακτηρίου για το 18ο Δημοτικό
Σχολείο Ξάνθης που θα εξυπηρετεί 270 μαθητές με 12
τμήματα και 25 εκπαιδευτικούς. Το κτιριακό
συγκρότημα θα περιλαμβάνει επιπλέον 1 αίθουσα
πληροφορικής, 1 αίθουσα φυσικών επιστημών και 1
αίθουσα καλλιτεχνικών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή της:

 Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών που
παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης.
 Κάλυψη αναγκών στέγασης 270 μαθητών

Ομάδες στόχοι (ποιοι θα είναι οι τελικοί ωφελούμενοι): Οι δημότες της πόλης της Ξάνθης και συγκεκριμένα οι μαθητές και γονείς του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης
Δικαιούχοι (ποιοι θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ): Ο Δήμος Ξάνθης
Αντίστοιχες κατηγ. παρέμβ. (ΕΕ 184/25-2-2014)

51
ΙΙΙ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ / Εκπαιδευτική υποδομή για
τη σχολ.εκπαίδευση (πρ/θμια και γενική δ/βάθμια)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Α.Π.3
Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

10 ΕΤΠΑ
Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση.
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Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την
ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης
Ειδικός Στόχος: Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών που παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Πρόταση 6: Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (εκτιμώμενο κόστος 4.000.000 €)
Ανάγκες που αντιμετωπίζει / πλεονεκτήματα που αξιοποιεί:

Τύπος δράσης (σύντομη περιγραφή):

Το 4ο ΓΕΛ Ξάνθης στεγάζεται στο χώρο του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης σε 8 αίθουσες
διδασκαλίας και 2 αίθουσες ως Γραφείο Διοίκησης. Λόγω αύξησης του μαθητικού
δυναμικού προστέθηκαν 4 επιπλέον αίθουσες προκάτ στον ίδιο χώρο. Το
μαθητικό δυναμικό του σχολείου κατά την τελευταία εξαετία κυμαίνεται από 260
έως 300 μαθητές και σε ποσοστό άνω του 50% είναι μουσουλμάνοι.
Η συστέγαση δύο σχολικών μονάδων (5ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο) στο ίδιο κτίριο
δημιουργεί πολλά προβλήματα. Έχει οδηγήσει σε κατάτμηση των αιθουσών με
αποτέλεσμα να μικρύνουν υπερβολικά. Χώροι που προορίζονταν για άλλη χρήση
(π.χ. διάδρομοι) έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας. Ιδιαίτερο πρόβλημα
δημιουργείται όταν αναπτύσσονται τα τμήματα γενικής παιδείας ως τμήματα
κατεύθυνσης οπότε χρειάζονται περισσότερες αίθουσες. Οι συνθήκες στις
αίθουσες προκάτ είναι ιδιαίτερα δυσμενείς τον χειμώνα (κρύο) και το καλοκαίρι
(ζέστη). Για εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποιείται το εργαστήριο του 5 ου
Γυμνασίου ενώ ως εργαστήριο φυσικών επιστημών του 4ου ΓΕΛ χρησιμοποιείται
το εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ στο παρακείμενο διδακτήριο, αφού οι μαθητές
διασχίσουν δρόμο αυξημένης κυκλοφορίας.
Επίσης οι μαθητές διαφόρων ηλικιών χρησιμοποιούν τις ίδιες τουαλέτες και η
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε περίπτωση κακοκαιρίας χρησιμοποιείται ως
γυμναστήριο και από τα δύο σχολεία.
Συμπερασματικά είναι εύλογη και επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία ενός
ανεξάρτητου κτιριακού συγκροτήματος όπου θα στεγαστεί το 4ο ΓΕΛ Ξάνθης.
Το έργο αυτό θα αποσυμφορήσει το 5ο Γυμνάσιο και το 2ο ΓΕΛ που λειτουργεί με
550 μαθητές το χρόνο. Με την ανέγερση του διδακτηρίου η δυναμικότητα του
σχολείου θα ανέλθει στους 400 μαθητές σε 12 τμήματα και 35 καθηγητές.

Ανάπτυξη υφισταμένων υποδομών
δευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης:
Κατασκευή νέου διδακτηρίου για το 4ο
Γενικό Λύκειο Ξάνθης που θα εξυπηρετεί
300-400 μαθητές με 12 τμήματα και 35
εκπαιδευτικούς.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την
υλοποίησή της:

 Αύξηση της δυναμικότητας των
υποδομών που παρέχουν βελτιωμένες
υπηρεσίες εκπαίδευσης.
 Κάλυψη αναγκών στέγασης 300
μαθητών.

Ομάδες στόχοι (ποιοι θα είναι οι τελικοί ωφελούμενοι): Οι δημότες της πόλης της Ξάνθης και συγκεκριμένα οι μαθητές και γονείς του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης
Δικαιούχοι (ποιοι θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ): Ο Δήμος Ξάνθης
Αντίστοιχες κατηγ. παρέμβ. (ΕΕ 184/25-2-2014)

51
ΙΙΙ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ / Εκπαιδευτική υποδομή για τη σχολ.εκπαίδευση (πρ/θμια και γενική
δ/βάθμια)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Α.Π.3
Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

10 ΕΤΠΑ
Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση.
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Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεων στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·
Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Πρόταση 7: Ύδρευση Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων & Βιστωνίδας από τον ευρύτερο υδροφορέα περιοχές Νέστου και κατασκευή εξωτερικού Υδραγωγείου
(εκτιμώμενο κόστος 35.000.000 €)
Ανάγκες που αντιμετωπίζει / πλεονεκτήματα που αξιοποιεί:

Τύπος δράσης (σύντομη περιγραφή):

Οι λόγοι κατασκευής του νέου εξωτερικού υδραγωγείου που θα
καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες των πληθυσμών των Δήμων
Ξάνθης, Αβδήρων και Βιστωνίδας είναι:
 Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των Δήμων Ξάνθης,
Αβδήρων και Βιστωνίδας για την επόμενη 40ετία εξαιτίας της
σημαντικής αύξησης του πληθυσμού και της ανεπάρκειας του
υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου .
 Η σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων Γ1 έως
Γ5, που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών της
πόλης της Ξάνθης και κινδυνεύουν από χημική και βιολογική
ρύπανση.
 Το πρόβλημα υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφορέα που
τροφοδοτεί τους Δήμους Αβδήρων και Βιστωνίδας.
 Η παλαιότητα και ακαταλληλότητα του υφιστάμενου
εξωτερικού δικτύου (αγωγοί αμιαντοτσιμεντοσωλήνες).
 Η ύδρευση των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων και Βιστωνίδας με
άριστης ποιότητας νερό εξασφαλισμένης επάρκειας.
 Η απεμπλοκή σε μεγάλο βαθμό από τις υπάρχουσες
ενεργειακές δεσμεύσεις με τον σχεδιασμό δικτύου
ελεύθερης ροής.
 Η λειτουργία του συστήματος ύδρευσης με χαμηλότερο
συνολικό ενεργειακό κόστος και η βελτίωση της λειτουργίας
του εσωτερικού δικτύου διανομής

Κατασκευή - βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης
μήκους 43,5 χλμ. Η πλήρης όδευση αποτελείται από τέσσερα
διαφορετικά τμήματα:
1. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει τις έξι γεωτρήσεις με
υψόμετρα που κυμαίνονται από 66,40m ως 67,40m, την
αντλία της κάθε μιας και τα κτίρια των αντλιοστασίων.
Όλες οι αντλίες συνδέονται με κεντρικό συλλεκτήριο
αγωγό.
2. Η δεξαμενή Δ1 τροφοδοτείται παράλληλα και από το
αντλιοστάσιο των πηγών στην περιοχή Στρατώνων
Παραδείσου.
3. Από τη δεξαμενή Δ1 ξεκινά το τρίτο τμήμα του αγωγού
μεταφοράς του πόσιμου νερού μέχρι τη δεξαμενή Δ2
4. Από τη δεξαμενή Δ2 ξεκινά το τέταρτο τμήμα των αγωγών
ως τις δεξαμενές Δ3Α-Δ3Β και την νέα δεξαμενή Παλιάς
Πόλης για την πόλη της Ξάνθης καθώς και ως την
δεξαμενή του Συνδέσμου Δήμων Ν/Α Πεδινής Περιοχής Ν.
Ξάνθης, Πρόκειται για τρεις παράλληλους αγωγούς από
HDPE που μεταφέρουν παροχές (σχεδιασμού 40ετίας για
τους Δήμους Αβδήρων και Βιστωνίδας. Για την
εξασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου σε περίπτωση
αστοχίας ενός εκ των αγωγών, έχουν προβλεφθεί
διατάξεις τύπου “by-pass” κατά μήκος της οδεύσεως των
αγωγών, η οποία είναι κοινή.

Ομάδες στόχοι (ποιοι θα είναι οι τελικοί ωφελούμενοι): Οι κάτοικοι των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων και Βιστωνίδας.
Δικαιούχοι (ποιοι θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ): Ο Δήμος Ξάνθης
Αντίστοιχες κατηγ. παρέμβ. (ΕΕ 184/25-2-2014)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

20
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ /
Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή άντλησης,
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)

Α.Π.2
Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή
της:









Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του
πόσιμου νερού μέσω έργων επέκτασης και
αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης
Κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των Δήμων
Ξάνθης, Αβδήρων και Βιστωνίδας για την
επόμενη 40ετία εξαιτίας της σημαντικής
αύξησης του πληθυσμού και της ανεπάρκειας
του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου
Σταδιακή κατάργηση υφιστάμενων
γεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη αναγκών της πόλης της Ξάνθης και
κινδυνεύουν από χημική και βιολογική
ρύπανση.
Αντιμετώπιση προβλήματος υφαλμύρωσης
του υπόγειου υδροφορέα.
Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

6β
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικής χρήσης των πόρων
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