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Όπου δεν πίπτει λόγος,  αναλαμβάνει η εξουσία 
– Στήνει στον τοίχο τον δήμο Ξάνθης ο βουλευτής 
Ζειμπέκ Χουσείν

Κάπως έτσι θα είναι το μέλλων κάποιων από τους εραστές της 
εξουσίας του δήμου Ξάνθης

Με αναφορά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χ. 
Ζειμπέκ προς το προεδρείο της Βουλής, ζητά 
μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, στοιχεία 
από τον δήμο Ξάνθης αναφορικά με την ΔΙΚΕΞ, 
την εταιρεία του Δήμου Ξάνθης με τις καρνα-
βαλικές υπερπαραγωγές και την «διασπορά» 
αρκετών δημοτικών πόρων σε θολές δράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ζητήθηκαν στοιχεία 
από την διευθύντρια των Οικονομικών Υπη-
ρεσιών από τον Ιούλιο του 2021 τα οποία και 
δεν δόθηκαν αναγκάζοντας τον βουλευτή να 
κάνει αναφορά στο προεδρείο της Βουλής.

Με λίγα λόγια όπου δεν πίπτει 
λόγος, παρεμβαίνει η εξουσία.

Διαβάστε την ανακοί-
νωση του κ. Ζειμπεκ.

Προς το Προεδρείο της 
Βουλής των Ελλήνων

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Δημοτική Κοι-
νωφελής Επιχείρη-
ση Ξάνθης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ)»

Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. Χου-

σεΐν Ζεϊμπέκ καταθέτει 
αναφορά το με αρ. πρωτ. 
15557/8-7-2021 έγγρα-
φο της Δημοτικής Πα-
ράταξης «Πολίτες για την 
Ξάνθη» προς την Διευθύ-
ντρια των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου 
Ξάνθης. Στο παρόν έγγρα-
φο ζητείται η αποστολή 
των οικονομικών στοιχεί-
ων της Δημοτικής Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Ξάν-
θης από τον Δήμο Ξάνθης, 
ο οποίος από τον Ιούλιο 
του 2021 αρνείται την 
απόδοση των στοιχείων, 
προκειμένου να ληφθεί 

η απόφαση για την 
έγκριση της εκκαθάρι-
σης της επιχείρησης.

Ε π ι σ υ ν ά π τ ε -
ται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την 
απάντηση και τις ενέρ-
γειές σας και να μας 
ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 14 Ια-
νουαρίου 2022  

Ο καταθέτων Βουλευτής

 Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Συνελήφθησαν 2 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσω-
τερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμι-
μους μετανάστες

Συνελήφθησαν χθες (20-1-2022) το 
πρωί, σε περιοχές του Έβρου, από 
αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ορεστιάδας, δύο (2) αλλοδα-
ποί διακινητές, οι οποίοι προωθού-
σαν στο εσωτερικό της χώρας, σε 

δύο διαφορετικές περιπτώ-
σεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτω-
ση, στην Εθνική Οδό Αρδανίου – Ορ-
μενίου (ύψος οικισμού Πετράδων), 
αστυνομικοί του Τμήματος Συνορια-
κής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλα-
βαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντό-
πισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 
να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώ-
ρα τρεις (3) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι το όχημα αρχικά δεν 
σταμάτησε σε σήμα στάσης των αστυ-
νομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, πραγ-
ματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, 
ενώ στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε μετά 
από πρόσκρουση σε περιπολικό χωρίς 
να υπάρξει κάποιος τραυματισμός και ο 
δράστης συνελήφθη από τους αστυνομι-
κούς αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψη.

Επιπλέον ο οδηγός – διακινητής 

στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης.

Στη δεύτερη περίπτωση, την επαρχιακή οδό 
Μαυροκκλησίου – Πρωτοκκλησίου, αστυνο-
μικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης 
Μεταξάδων συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, 
διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκί-
νητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδο-
χώρα επτά (7) μη νόμιμους μετανάστες τους 
οποίους είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορ-
φωμένη κρύπτη στην καρότσα του οχήματος.

Σημειώνεται ότι ο δράστης – οδηγός υπέ-
δειξε πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχή-
ματα, χρηματικά ποσά και μία πλα-
στή άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ 
την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις 
ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύ-
λαξης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.


