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Φίλες και φίλοι, 

Συμπορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας μοναδικό οδηγό την αγάπη μας για την πόλη μας.
Εδώ γαλουχηθήκαμε, στα σοκάκια και τις γειτονιές της πρωτοσυναντηθήκαμε.
Μας εμπιστευθήκατε για να κάνουμε πράξη το όραμα όλων μας, ένα σύγχρονο ∆ήμο που θα 
παραδώσουμε στα παιδιά μας.
Ακολουθήσαμε την ίδια πορεία, έχοντας συμφωνήσει από κοινού για τις αξίες, τις προτεραιότητες 
και τις δεσμεύσεις σε κάθε βήμα μας.
Αποδείξαμε ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα, τις επιθυμίες έργα, τις ιδέες 
αφετηρία για νέους προορισμούς.

Τα καταφέραμε και συνεχίζουμε…
 
Σήμερα παρά τη δύσκολη συγκυρία που περνά η πατρίδα μας και την οικονομική κατάρρευση 
πολλών δήμων στη χώρα μας, εμείς, οι δημότες της Ξάνθης, μπορούμε να είμαστε περήφανοι 
γιατί όχι μόνο στήσαμε έναν υγιή ∆ήμο, χωρίς χρέη και ικανό να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις 
του, αλλά κυρίως επειδή μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον κατορθώσαμε να συνεχίσουμε 
το αναπτυξιακό μας έργο, να διατηρήσουμε δομές κοινωνικής στήριξης, να τονώσουμε την τοπική 
αγορά.

Συνεχίζουμε μαζί...

Πιο δυναμικά                       

πιο ψηλά                   

πιο ανθρώπινα                   
πιο μακριά

Ο ∆ήμος μας καλείται τώρα, μέσω του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», να δώσει μια ακόμη 
μεγάλη μάχη στο πεδίο της ανάπτυξης, μια μάχη από την οποία πρέπει και μπορεί να βγει νικητής, 
ανοίγοντας την αγκαλιά του και στην πανέμορφη περιοχή του ∆ήμου Σταυρούπολης.
Οι νέες προκλήσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης ∆ΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ.
Απαιτούν τόλμη, ευελιξία, αποφασιστικότητα και προπαντός εμπειρία.
Ήμασταν και παραμένουμε δίπλα σας, δεσμευόμενοι ότι και σε αυτή τη διαδρομή, η Ξάνθη και η 
Σταυρούπολη θα είναι πρωταγωνίστριες.
Για εμάς, οι διεκδικήσεις και τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
και η καθοριστική για τη νίκη, μάχη, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



προγραμματίζουμε

Με προοπτική και αποφασιστικότητα 
παρεμβαίνουμε στο αστικό περιβάλλον 

και αναβαθμίζουμε την ποιότητα 
ζωής του πολίτη 

Ενοποιημένο πεζοδρομημένο 
κοινόχρηστο χώρο στην καρδιά της 

πόλης μας > Κάθετο συλλεκτήριο 
οδικό άξονα από την οδό Σάρδεων 

έως τη λεωφόρο Στρατού > 
Εκτεταμένες πεζοδρομήσεις στο 
κέντρο της πόλης μας (∆αγκλή, 

Ελπίδος, Περγάμου, πάροδος 
Ύδρας) > ∆ιανοίξεις δρόμων 

Τμήμα οδού Στ. Βλαχοπούλου Οδός Σταθμού

Οδός ΑπόλλωνοςΟδός Αλικαρνασσού Oδός Λεοναρδοπούλου

Προγραμματίζουμε

Οδός στη Χρύσα

Πεζοδρόμηση ∆αγκλή Πεζοδρόμηση Περγάμου



δημιουργούμεδημιουργούμε

∆ιανοίξεις δρόμων (Πλατεία Εμπορίου, τμήμα οδού Τσιμισκή) > 
∆ιαμόρφωση κόμβου περιοχής ∆ιοικητηρίου > ∆ιαμορφώσεις οδών 
και κόμβων περιοχής Πλ. Ελευθερίας

∆εσμευόμαστε
να συνεχίσουμε μαζί…

πιο δυναμικά…
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Προκαλούμαστε

∆ιάνοιξη περιφερειακής οδού στην προέκταση 
της οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως 
την οδό Εθ. Αιμοδότη > Ασφαλής, ελεγχόμενος 
κόμβος διασταύρωσης οδών Ηλιουπόλεως & 
Εθ. Αιμοδότη > ∆ιαμόρφωση δυτικής και ανα-
τολικής εισόδου της πόλης μας

Με έμπνευση και αξιοπιστία
δημιουργούμε ασφαλείς, 
ρεαλιστικές, λειτουργικές
προσβάσεις στο δήμο μας

Κόμβος διασταύρωσης οδών Ηλιουπόλεως & Εθ. ΑιμοδότηΤυπική διατομή διάνοιξης οδού Σάρδεων



πρωτοπορούμερρρππρρππρρππρ

∆ιαμόρφωση εισόδων πόλης Ξάνθης

πρωτοπορούμε

∆εσμευόμαστε
να συνεχίσουμε μαζί…

πιο δυναμικά…

Κυκλοφοριακή μελέτη για συγκρότηση μίας σύγχρονης βάσης κυ-
κλοφοριακών δεδομένων και επιλογή ενός βέλτιστου μοντέλvου ορ-
γάνωσης κυκλοφορίας > ∆ίκτυο ποδηλατοδρόμων στον οικισμό της 
Νεάπολης, στην οδό Βασ. Σοφίας, στην επέκταση της οδού Σάρδεων



σεβόμαστεΣεβόμαστε

Κτίριο οδού Μ. Μπότσαρη

Με ευθύνη και ευαισθησία 
αναδεικνύουμε και 
αξιοποιούμε κτίρια-σύμβολα 
της Ξάνθης μας

Κτίριο της οδού Βενιζέλου > Κτίριο της οδού 
Μ. Μπότσαρη > Καπναποθήκη στη συμβο-
λή των οδών Σκρα & Σωκράτους > Κτίριο 
παλιού καπνικού σταθμού > Κτίριο Λαογρα-
φικού Μουσείου



προστατεύουμε

Κτίριο πρώην Τράπεζας της Ελλάδος > Κτίριο ∆ημαρχείου > 
Αποκατάσταση υπολοίπων κτιρίων συγκροτήματος παλιού κα-
πνικού σταθμού

∆εσμευόμαστε να συνεχίσουμε μαζί…

πιο δυναμικά…

Κτίριο παλιού καπνικού σταθμού

Το σπίτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη συμβολή των οδών Σκρα και Σωκράτους

Κτίριο Οδού Βενιζέλου

Λαογραφικό Μουσείο

προστατεύουμε



κληρονομούμε

Με υπομονή και εξειδίκευση 

προστατεύουμε την πολιτιστική 
κληρονομιά της πόλης μας

Κληρονομούμε

Σοκάκια παλιάς πόλης (Υδραγωγείου, Χίου, 
Βύρωνος, ΙΧ Μεραρχίας, Αριστείδου, Λ. Πύρ-
γου, Φιλίππου, Μ. Μπότσαρη)

Οδός Υδραγωγείου Οδός ΙΧ Μεραρχίας

Οδός Αριστείδου Οδός ΧίουΟδός Λευκού Πύργου



αναδεικνύουμεαναδεικνύουμε

Οδός Βύρωνος

Σοκάκια παλιάς πόλης (Βιζυηνού, Ταξιαρχών) 
> Πεζογέφυρα Κόσυνθου

∆εσμευόμαστε
να συνεχίσουμε μαζί…

πιο δυναμικά…

Οδός Μ. Μπότσαρη



καλούμαστεκαλούμ

Με συνέπεια και υπευθυνότητα 
προσφέρουμε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, 

προστατεύουμε το περιβάλλον, 

επενδύουμε στην ευαισθησία και στην 

αρωγή των δημοτών μας

Καλούμαστε

ΝΕΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
> Εξυγχρονισμός του Παλαιού >  
Νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέ-
τευσης όμβριων και ακαθάρτων 

στην πόλη και  τους οικισμούς 
του Ευμοίρου και των Κιμμερίων 

> Κατασκευή νέων δεξαμενών 
ύδρευσης

Νέος Βιολογικός Καθαρισμός

∆ΕΥΑΞ



ανταποκρινόμαστεανταποκρινόμαστε
∆εσμευόμαστε να συνεχίσουμε μαζί…

πιο δυναμικά…

Μεταφορά νερού από τον Παράδεισο > Αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης Πετροχωρίου, Π. Χρύσας, Π. Μορσίνης, Ευμοίρου > 
∆ίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης & κατασκευή δεξαμενής στο Σα-
μακώβ > ∆ίκτυα αποχέτευσης Πετροχωρίου, Π. Χρύσας, Π. Μορ-
σίνης, Ν. Μορσίνης, Ευμοίρου > Κατασκευή υπερσύγχρονων 
εγκαταστάσεων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων > Εγκατάσταση 
ρομποτικών κάδων

Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φιλοξενίας σκύλων

Ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδάτωσης λάσπης ∆εξαμενή ύδρευσης στον οικισμό Κιμμερίων Ρομποτικός Κάδος

Εγκαταστάσεις συγκροτήματος φίλτρων για τη βελτίωση πόσιμου νερού



σχεδιάζουμε
Σχεδιάζουμε

∆ίνοντας σημασία στη λεπτομέρεια 

κατασκευάζουμε δρόμους και 

πεζοδρόμια που απαντούν στις 

απαιτήσεις της εποχής μας
Ανάπλαση κόμβου Θ. ∆ούκα- Γ. Κονδύλη- Κα-
πνεργατών- Λευκίππου > Ανάπλαση κόμβου 
Λ. Στρατού - Μιαούλη > Ανάπλαση οδού Μ. 
Καραολή > Ανάπλαση οδού Ανδ. ∆ημητρίου > 
Ανάπλαση οδού ∆ράμας

Συμβολή οδών Θ. ∆ούκα - Γ. Κονδύλη



αναβαθμίζουμεαναβαθμίζουμε
∆εσμευόμαστε
να συνεχίσουμε μαζί…

πιο δυναμικά…

Κόμβος Μιαούλη - Λ. ΣτρατούΟδός Ανδρέου ∆ημητρίου

Πλατεία Μπαλτατζή

Οδός ∆ράμας

Οδός Μιχαήλ Καραολή



αλλάζουμε
Με ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα 

πραγματοποιούμε δράσεις που βελτιώνουν

την καθημερινότητα σε κάθε γειτονιά

∆ιαμόρφωση κόμβου οδού Κατσώνη > 
∆ιαμόρφωση οδού Αβέρωφ, Κιουταχείας, 
Χατζησταύρου > ∆ιαμόρφωση οδού Ε. Λά-
μπρου > ∆ιαμόρφωση οδών & πεζόδρο-
μων συνοικισμού Ανθούπολης (Νυμφοδώ-
ρου, Μουσαίου, Θάμυρις) > ∆ιαμόρφωση 
μονόδρομων συνοικισμού Μεγ. Αλεξάν-
δρου (Βελισαρίου, Κλεμανσώ, Μιαούλη) 
> ∆ιαμόρφωση οδού προς το στρατιωτικό 
νοσοκομείο > ∆ιαμόρφωση οδού Ηροδό-
του > ∆ιαμορφώσεις δρόμων στα Κιμμέρια, 
Εύμοιρο, Πετροχώρι, Π. Χρύσα

∆ρόμος στα Κιμμέρια

Οδός Κλεμανσώ

Οδός Ε. Λάμπρου - ΟΑΕ∆ - 
Πετρελαιοαποθήκες - ∆ροσερό

Αλλάζουμε

∆ρόμος στην Παλιά Χρύσα ∆ρόμος στο Εύμοιρο ∆ρόμος στην Ανθούπολη Οδός Κιουταχείας



προσαρμοζόμαστεπροσαρμοζόμαστε
∆εσμευόμαστε
να συνεχίσουμε μαζί…

πιο δυναμικά…

Οδός Αβέρωφ

Κόμβος οδού Κατσώνη

Αναπλάσεις και διαμορφώσεις οδών πόλης 
Ξάνθης και οικισμών ∆ήμου Σταυρούπολης, 
Κιμμερίων και Ευμοίρου



διαχειριζόμαστε∆ιαχειριζόμαστε

Σχολικά κτίρια > ∆ημοτικά κτί-
ρια > Νεκροταφεία > Οδικό δί-
κτυο > Κοινοχρηστους χώρους

Νεκροταφεία

11o ∆ημοτικό 5o ∆ημοτικό Νηπιαγωγείο Κιμμερίων

Με ιδιαίτερη φροντίδα εξασφαλίζουμε 

άνεση, ευπρέπεια και ασφάλεια 

στους χώρους που κινούμαστε και 

λειτουργούμε



συντηρούμε
συντηρούμε

∆εσμευόμαστε
να συνεχίσουμε μαζί…

πιο δυναμικά…

Αποκατάσταση κτιρίου ∆ημοτικής Αγοράς 
> Αποκατάσταση δημοτικού parking οδού 
Ηρώων

12ο Νηπιαγωγείο

Ορκωμοσία υπαλλήλων ∆ημοτικής Αστυνομίας Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Πλατεία Μπαλτατζή



περιδιαβαίνουμε
Περιδιαβαίνουμε

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αξιοποιούμε κάθε γωνιά, προκειμένου

να καταστήσουμε το αστικό περιβάλλον
πιο πράσινο, πιο φιλικό,

πιο ανθρώπινο

Πάρκο ΕυμοίρουΠάρκο ∆ροσερού

Κ.Χ. οδού Χίου

Παλιά Χρύσα

Πλατεία ∆ροσερού



αναπνέουμε

αναπνέουμε

Υποσχόμαστε να 
συνεχίσουμε μαζί...

πιο ανθρώπινα...

Ανάδειξη πάρκου Λιμνίου > ∆ιαμόρφωση  προαύλειου χώρου 
κολυμβητηρίου > Παιδική χαρά  στα Κιμμέρια, στο Πετροχώρι, 
στην Ανθούπολη, στην Κυψέλη, στην οδό Λ. Πύργου, στον οικι-
σμό παλιννοστούντων > Χώρος αναψυχής στο Εύμοιρο

Πάρκο Κιμμερίων

Άλσος Ευμοίρου



Αφουγκραζόμαστε

Με κέντρο

τον άνθρωπο 

υποστηρίζουμε δράσεις 

που αποπνέουν 

ελπίδα και σιγουριά 

για το αύριο 

Αφουγκραζόμαστε

Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί > 
Κ.ΑΠ.Η. > ΑΜΕΑ > ∆ενδροφυτεύσεις

Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός Χρύσας

∆ενδροφύτευση στο ∆ροσερό ∆ενδροφύτευση με το Ψυχολογικό 
Κέντρο

Οδηγός τυφλών∆ραστηριότητες ΚΑΠΗ



αγκαλιάζουμεααγκαλιάζουμε
Υποσχόμαστε να 
συνεχίσουμε μαζί...

πιο ανθρώπινα...

Τιμητική εκδήλωση ∆ήμου Ξάνθης

ΚΑΠΗ ΧρύσαςΠαγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

Χελιδονίσματα από το 1ο ∆ημοτικό

Με επέκταση της μείωσης
των δημοτικών τελών, φόρων και 
τιμολογίων της ∆ΕΥΑΞ και σε άλλες 
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
αμέσως μόλις οι οικονομικές συνθήκες
το επιτρέψουν                                                                                                                  



ΑθλούμαστεΑθλούμαστε

Με σύγχρονες 
υποδομές και μεγάλες 
διοργανώσεις καλύπτουμε 

ανάγκες και κεντρίζουμε 

το ενδιαφέρον όλων
των πολιτών για άθληση 

Κλειστό γυμναστήριο στο Εύμοιρο > Κατασκευή κερκί-
δας στο γήπεδο Κιμμερίων > Αποκατάσταση γηπέδων 
πάρκου Μεγ. Αλεξάνδρου > Αθλητικές διοργανώσειςΕφηβική Ομάδα ΠοδοσφαίρουΒράβευση αθλητών

ALL STAR GAMEΑγώνες ΑΜΕΑ



διοργανώνουμε

διοργανώνουμε

Ονειρευόμαστε
να συνεχίσουμε μαζί...

πιο ψηλά...

Γήπεδο Κιμμερίων

∆ημιουργία γηπέδου 5Χ5 & μπάσκετ στην Ανθού-
πολη > Πολυχώρος με πίστες για rollers, skate-
boards & ποδήλατα

Γήπεδα πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου

Κλειστό Γυμναστήριο στο Εύμοιρο



Προβληματιζόμαστε

Προβληματιζόμαστε

Με οδηγό τη δική σας έμπνευση 
προσανατολίζουμε τις εκδηλώσεις, 
που ανοίγουν δρόμους 

για την καθιέρωση της Ξάνθης μας 
ως πολιτιστικό κέντρο

Εγκαίνια κτιρίου οδού Βενιζέλου (Λύκειο Ελληνίδων) 



εκφραζόμαστε
Ονειρευόμαστε
να συνεχίσουμε μαζί...

πιο ψηλά...

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

εκφραζόμαστε



δοκιμαζόμαστε
∆οκιμαζόμαστε

Παρακολουθούμε ακατάπαυστα 

την επικαιρότητα, υποβάλλουμε 
προτάσεις, ωριμάζουμε έγκαιρα 

τις δράσεις μας και υλοποιούμε 
προγράμματα αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς 

πόρους προς όφελος των δημοτών 
μας. Συνεπικουρούμε φορείς για την 
υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Συμμετείχαμε στο Τρίτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ποιότητας με θέμα τις προσπάθειες για πόλεις ποιότητας και μια 
καλύτερη καθημερινότητα > Υποβάλαμε πρόταση σαν ηγετικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT με θέμα 
την αποπεριθωριοποίηση των αστικών πληθυσμών των Roma > Υποβάλαμε πρόταση σαν ηγετικός εταίρος στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα South East Europe με θέμα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς δημοσίου 
ενδιαφέροντος > Συμμετείχαμε σαν εταίρος στο πρόγραμμα Ψηφιακές Πόλεις > Στα πλαίσια του προγράμματος Green 
Keyes, ενός σύγχρονου προγράμματος ανάπτυξης χώρου αστικού πρασίνου καταρτίσαμε μελέτη ανάπλασης του 
πάρκου Λιμνίου σε συνεργασία με το ∆.Π.Θ. 



πετυχαίνουμε

πετυχαίνουμε
Σχεδιάζουμε
να συνεχίσουμε μαζί...

πιο μακριά...

Υποβάλλουμε προτάσεις για ολοκληρωμένο 
σύστημα ευφυών μεταφορών, για ενεργειακή 
διαχείριση δημοτικών κτιρίων & ηλεκτροφωτι-
σμού, για δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφρο-
ντίδας ασθενών και για ενοποιημένη πλατφόρμα 
συνεργατικότητας & συμμετοχής πολιτών.



επικοινωνούμε
Επικοινωνούμε

Επιδιώκουμε τη δημιουργία δεσμών,  

εδραιώνουμε κλίμα εμπιστοσύνης 
και φιλίας, δημιουργούμε 
προϋποθέσεις επιχειρηματικής, 
τουριστικής και πολιτιστικής συνεργασίας

∆ημόσιες και διεθνείς σχέσεις > 
Οργάνωση εκδηλώσεων



συνεργαζόμαστεσυνεργαζόμαστε
Σχεδιάζουμε
να συνεχίσουμε μαζί...

πιο μακριά...



επεκτεινόμαστε

Επεκτεινόμαστε

Έχοντας οργανώσει 
υπηρεσίες και δομές στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη, είμαστε 

έτοιμοι να ασκήσουμε υπεύθυνα 

τις πρόσθετες αρμοδιότητες 

που εντάσσονται στους δήμους



επρογραμματίζουμε

προγραμματίζουμε
Σχεδιάζουμε
να συνεχίσουμε μαζί...

πιο μακριά...

Επάρκεια & ποιότητα νερού > Ασφαλή προ-
σβασιμότητα σε όλους τους οικισμούς > Ανα-
πλάσεις Κ.Χ. > Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό 
σχέδιο ανάπτυξης 

Ειδικότερα για την περιοχή
της Σταυρούπολης,

συνεχίζοντας την
ανοδική πορεία της

και αξιοποιώντας τις
υποδομές και το 

ανθρώπινο δυναμικό 
της, μπορούμε να 

εγγυηθούμε καθημερινότητα 
χωρίς προβλήματα

και ευαισθητοποιημένη
ανάδειξη του φυσικού

της πλούτου



Συνδημότισσες,  Συνδημότες,

Στο ∆ήμο της Ξάνθης με πρόγραμμα, στρατηγική και αποφάσεις, εμπνεύσαμε πολίτες, συνεργάτες, 
υπηρεσιακούς παράγοντες, και όλοι μαζί δουλέψαμε σκληρά για μια πόλη ελκυστική, 
δημιουργική, ανθρώπινη

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς 

…πορευόμαστε με αποφασιστικότητα,
με πλήρη συνείδηση και ευθύνη για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, με έργα και πράξεις που 
δικαιώνουν τις προσδοκίες σας, με αξιοπιστία και απόλυτη διαφάνεια όπως σας οφείλουμε

...αναδεικνύουμε το ∆ήμο μας
σύγχρονο, πρωτοπόρο, μπροστάρη στις εξελίξεις της κοινωνίας και της τεχνολογίας, με δυναμική 
που να μπορεί να υποστηρίξει το αύριο και τις επόμενες γενιές 

...επικεντρώνουμε στον άνθρωπο,
στο περιβάλλον που δικαιούται να ζει, στην καθημερινότητα που μπορεί να τον στηρίξει

…επιδιώκουμε το χαμόγελό σας

είμαστε έτοιμοι
σας σφίγγουμε το Χέρι
και συνεχίζουμε Μαζί

Ξάνθη - Σταυρούπολη
Πρότυπο ∆ημιουργίας

Μιχάλης Στυλιανίδης
Ξάνθη, Οκτώβριος 2010



προγραμματίζουμε
δημιουργούμε

πρωτοπορούμεατίζουμεατίζουμε
σεβόμαστε

ρ γρ μρ

προστατεύουμε
μ

ανταποκρινόμαστε
μμ

είμαστε έτοιμοι...
σας σφίγγουμε το χέρι

και συνεχίζουμε μαζί






