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Η υγεία δεν αντιμετωπίζεται με Αστυνομία αλλά 
με γιατρούς και νοσοκομεία

Το έχουμε ξαναγράψει, το έχουμε 
ξαναπεί και δεν θα κουραστούμε να 

το γράφουμε και να 
το λέμε. Η υγεία δεν 
αντιμετωπίζεται με 
την Αστυνομία αλλά 
με γιατρούς νοσοκο-
μεία  και φάρμακα.

Μπορεί να έχουμε καταντήσει 
κουραστικοί αλλά αυτό εισπράτ-
τουμε από την κοινωνία και αυτό 
μεταφέρουμε. Εισπράττουμε από 
την κοινωνία την αγανάκτηση από 
την αρχή της πανδημίας και αυ-
τήν καταθέτουμε στα άρθρα μας.
Με αφορμή το νέο δελτίο της αστυ-
νομίας που κάνει αναφορά για  2 

συλλήψεις, 4 αναστολές λειτουργίας 
και 307 πρόστιμα για μη χρήση μά-
σκας σε 47.893 ελέγχους σ’ όλη την 
Ελλάδα μέσα σε ένα 24ωρο, την στιγμή 
που ο Έλληνας παγώνει από τα χιόνια, 
από την έλλειψη ηλεκτρικού στο σπί-
τι του και φυσικά τους αστυνομικούς, 
αρωγούς στο δράμα που περνάει λόγω 
των αντίξοων καιρικών συνθηκών,  
αντιλαμβάνεται και ο πιο απλός νους 
ότι η κυβέρνηση στο θέμα της διαχείρι-
σης της πανδημίας απέτυχε παταγώς.
Είναι λυπηρό να παγώνουν οι άνθρω-
ποι στους δρόμους γιατί η ΥΠΟ στε-
λεχωμένη τροχαία δεν είχε προσωπικό 
για να ενημερώσει τους οδηγούς ότι 
οι δρόμοι είναι κλειστοί και υπάρχει 
κίνδυνος να εγκλωβιστούν, όπως και 
εγκλωβίστηκαν, και οι αστυνομικοί οι 
οποίοι θα στελέχωναν την τροχαία ανα-
λώθηκαν σε 47.000 ελέγχους covid.

Προκήρυξη Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ολοκλη-
ρωμένη ανάπλαση της Δημοτικής Αγοράς

Ύστερα από οκτάμηνη προετοιμα-
σία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δή-
μου, για τη συνολική ανάπλαση και 
ανάδειξη της Δημοτικής Αγοράς και 
της θωράκισής της μέσα στον χρόνο, 
πραγματοποιήθηκε, χθες το μεσημέ-
ρι, συνάντηση εργασίας, με πρωτοβου-
λία του Δημάρχου Μανώλη Τσέπελη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενι-

κή Γραμματέας του Δήμου Σο-
φία Ψωμά, ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Γιάννης Ζερενίδης και 
υπηρεσιακοί παράγοντες της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων 
και Τεχνικών Έργων και των Τε-
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η αναπαλαίωση του ιστορικού 
μνημείου της πόλης μας, που 
αποτελεί βασικός προγραμματι-
κός στόχος της δημοτικής αρχής 
θα πραγματοποιηθεί από την Δι-
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
και το Τμήμα Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας του 
Δήμου Ξάνθης, σε συνεργασία 
με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνη-
μείων και Τεχνικών Έργων, κα-
θώς, το εμβληματικό κτίριο εί-
ναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο.
Με βάση το νομικό πλαίσιο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (ΦΕΚ υπ. 
αριθμ. 26804/18-6-2011, 
απόφαση πρώην ΥΠΕ-
ΚΑ, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει), ο Δήμος Ξάν-
θης επέλεξε τη διενέργεια 
Σύνθετου Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού Προσχεδί-
ων με απονομή Βραβείων.

Η σύνταξη των Τευχών 
Δημοπράτησης βρίσκε-
ται σε εξέλιξη και ανα-
μένεται να δημοσιευθεί 
το προσεχές τετράμηνο.
Μετά την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού ο Δήμος Ξάν-
θης θα υπογράψει σύμβαση 
με τον νικητή του πρώτου 
βραβείου για την ανάθε-
ση εκπόνησης της οριστι-
κής μελέτης του έργου.

Ο Δήμαρχος Μανώλης Τσέ-
πελης εκφράζοντας την πο-
λιτική βούληση της δημοτι-
κής αρχής, τόνισε: «Κύριος 
στόχος μας είναι η ολοκλη-
ρωμένη αναπαλαίωση του 
ιστορικού κτιρίου της πόλης 
και γι’ αυτόν τον σκοπό ερ-
γαστήκαμε όλο το προηγού-
μενο διάστημα -και συνεχί-
ζουμε- ώστε να επιτύχουμε 
την ανάδειξη του διττού 
ρόλου της Δημοτικής Αγο-
ράς: ενός οικονομικού κυτ-
τάρου της Ξάνθης μας που 
θα λειτουργεί εύρυθμα και 
θα αποτελεί, ταυτόχρονα, 
πόλος έλξης για την τοπική 
κοινωνία και ιδιαίτερα για 
τους επισκέπτες της, στις 
δεκαετίες που έρχονται».


