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οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μετα-
φορών και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε από τον Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 
40/Α/2007) «Σύσταση Αρχής για την κα-
τανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης 
στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες 
διατάξεις». Ειδικότερα, στο άρθρο 2 ορίζε-
ται ότι «Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του 
συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστι-
κών και υπεραστικών επιβατικών γραμ-
μών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται 
αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνια-
κού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019».
Ο Νόμος 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) 
«Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφο-
ρές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβα-
τικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». 
Ειδικότερα, στο άρθρο 47 με τίτλο «Ισχύς 
διατάξεων για τις υπεραστικές επιβατικές 
μεταφορές», αναφέρεται ότι «οι διατάξεις 
που αφορούν στην οργάνωση και λειτουρ-
γία των δημόσιων υπεραστικών οδικών 
μεταφορών επιβατών εξακολουθούν να 
ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών ανάθεσης του μεταφορικού έργου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

και του παρόντος νόμου».
Γ) Τα αποσπάσματα αποφάσεων Δημοτικών Συμ-
βουλίων και Οικονομικών Επιτροπών (Γρεβενών- 
Καλαμάτας) που έλαβαν παρόμοιες αποφάσεις 
και τα οποία σας επισυνάπτουμε,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 για λόγους δημόσιου συμφέροντος

 από τον Δήμαρχο Ξάνθης να συζητηθεί άμεσα εκ 
νέου στο δημοτικό συμβούλιο και ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
το ζήτημα της επιπλέον συγκοινωνιακής  κάλυψης 
της ευρύτερης περιοχής της Σταυρούπολης,  για 
την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων αλλά και 
την τόνωση της επισκεψιμότητας της περιοχής.

(Η πρόταση μας να τεθεί εκ των προτέρων υπόψη 
τόσο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Ξάνθης, όσο και της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να υπάρχουν και 
οι δικές τους εισηγήσεις σχετικά με την πρόταση 
που υποβάλουμε στα πρότυπα των χρηματοδοτή-
σεων παρόμοιων συγκοινωνιακών έργων από άλ-
λους Δήμων της χώρας.)

Επισυναπτόμενα:

Νόμος 2963/2001
Σύμβαση Δήμου Ζίτσας για εκτέλεση συγκοινωνια-
κού έργου
Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Γρεβενών
Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας

Οι 16 συνεργαζόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 του Δήμου Ξάνθης

Μελισσόπουλος Σάββας
Παπαχρόνης Ιωάννης
Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
Λύρατζης Πασχάλης
Ανταμπούφης Νικόλαος
Καλογερής Γεώργιος
Καφφετζής Κωνσταντίνος
Παπαδάκης Θεοφάνης
Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
Παπαχρόνης Χρήστος
Παπά Σοφία
Σταυρακάρας Παναγιώτης
Τοπ Σινάν
Τσαΐρογλου Μανιώ
Τσαρεκτσή Τζενάν
Χαριτωνίδου Ειρήνη

ΌΧΙ ΕΝΑ LOCKDOWN ΜΑΣ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΆ ΠΟΛΛΑ ΚΙ 

ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τελικά σαν χώρα μυαλό δεν βάζου-
με. Μία χώρα ταλαιπωρημένη από την 
πανδημία που έφτασε στο χείλος του 
οικονομικού γκρεμού λόγω του αδύνα-
μου Συστήματος Υγείας, την Χώρα και 
ακόμη και σήμερα στην Σαμοθράκη 
δεν έχει προσωπικό για να πληρώσει το 
ασθενοφόρο του Κ.Υ.

Μάλιστα την στιγμή που οι επισκεψι-
μότητα στο νησί λόγω καλοκαιριού αυ-
ξάνεται καθημερινά.

Βρε σε μόνιμο locdown   να πάμε 
μυαλό δεν θα βάλουμε αφού όλο 
τους ίδιους και τους ίδιους ψη-
φίζουμε.

Σα δεν ντρεπόμαστε.

Ποιο συγκεκριμένα αναφέρει το 
Κ.Υ. Σαμοθράκης

«Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέ-
ντρο Υγείας Σαμοθράκης έχει έλ-
λειψη προσωπικού πληρώματος 
ασθενοφόρου. Για αυτό το λόγο η 
νυχτερινή βάρδια από τις 23.00 
μμ της προηγούμενης έως και τις 
07.00 πμ της επόμενης ημέρας 
δεν διαθέτει ασθενοφόρο όχημα. 
Επανειλημμένα έχουμε ενημε-
ρώσει όλες τις αρμόδιες αρχές 
όμως δυστυχώς το πρόβλημα 
παραμένει άλυτο».

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε οδούς του 
Δήμου Ξάνθης

ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ;

Με μπαλώματα και ανακοινώ-
σεις ο δήμος Ξάνθης προσπαθεί 
να συγκρατήσει την οργή των 
Ξανθιωτών για το χάλι που επι-
κρατεί στους βομβαρδισμένους 
δρόμους της πόλης.

Το θέμα φυσικά δεν είναι ποιός 
έχει την ευθύνη για αυτό το κακό 
χάλι αλλά ο δήμος ηθικά και θε-
σμικά έχει την ευθύνη να έχει 
δρόμους που κινούνται οι δημό-
τες, τα αυτοκίνητα, οι πεζοί και 
οι μοτοποδηλάτες.
Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγα-
με.

Από την Τετάρτη 15 Ιου-
νίου έως το Σάββατο 18 
Ιουνίου 2022 εργασίες 
ασφαλτόστρωσης πραγ-
ματοποιούνται:

Στο Τμήμα της ανώνυμης 
οδού μπροστά από το 
Αμαξοστάσιο της Υπηρε-
σίας Καθαριότητας του 
Δήμου Ξάνθης
Στη δημοτική οδό των 
Μουσουλμανικών Νεκρο-
ταφείων
 
Οι εργασίες έχουν ως απο-
τέλεσμα την τροποποίηση 
της κυκλοφορίας, κατά το 
συγκεκριμένο διάστημα 
και την εκτροπή της στις 
παρακείμενες οδούς.
Ο Δήμος Ξάνθης καλεί 
τους συνδημότες μας να 
επιδεικνύουν κατανόηση 
και προσοχή κατά τις με-
τακινήσεις τους.


