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Έργα υποδομών για τους 
κτηνοτρόφους της Δράμας 
ύψους 1,3 εκ. € υπέγραψε 
ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
Χρήστος Μέτιος

Τη σύμβαση κατασκευής ενός νέου έρ-
γου για τη στήριξη των κτηνοτρόφων 
και των πέντε Δήμων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δράμας υπέγραψαν σή-
μερα στην Κομοτηνή ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
κ. Χρήστος Μέτιος και οι κ. Αντώνης 
Φραγγίδης και Δημήτρης Κουτσός της 
αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Αντι-
περιφερειάρχη Δράμας κ. Γρηγόρη Πα-
παεμμανουήλ.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1,3 
εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρημα-
τοδοτείται από πόρους της Περιφέρει-
ας και προβλέπει την κατασκευή υπο-
δομών απαραίτητων για τη στήριξη της 
κτηνοτροφίας στις εξής τοποθεσίες:

Στη Μικρόπολη του Δήμου Προσοτσά-
νης, όπου θα κατασκευαστεί μια ομβρο-
δεξαμενή, μια ομβροπλατεία και δύο 
ποτίστρες.
Στο Βώλακα του Δήμου Νευροκοπίου, 
όπου θα κατασκευαστεί μια ομβροδεξα-
μενή, μια ομβροπλατεία και δύο ποτί-
στρες.
Στο Νικηφόρο του Δήμου Παρανεστίου, 
όπου θα κατασκευαστεί μια ομβροδεξα-
μενή, μια ομβροπλατεία και μια ποτί-
στρα.
Στην Περιστεριά Κυργίων του Δήμου Δο-
ξάτου, όπου θα κατασκευαστεί μια ομ-
βροπλατεία και δύο ποτίστρες.
Στον Ξηροπόταμο του Δήμου Δράμας, 
όπου θα κατασκευαστεί μια ομβροπλα-
τεία και μια ποτίστρα.
Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες συντή-
ρησης και βελτίωσης των δρόμων που 
οδηγούν σε όλες τις παραπάνω τοποθε-
σίες.
Το έργο έχει διπλή σκοπιμότητα. Πρώ-
τον, θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους της 
περιοχής παρέχοντάς τους αναγκαίες 
υποδομές. Δεύτερον, θα ενισχύσει την 
Πολιτική Προστασία του ορεινού όγκου 
της Δράμας, καθώς θα εξασφαλίσει τα-
μιευτήρες νερού και για την Πυροπρο-
στασία σε πέντε σημεία, ένα για κάθε 
Δήμο.

Λόγω του ότι οι τοποθεσίες των υποδο-
μών βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, για 
την κατασκευή του έργου η Περιφέρεια 
ΑΜΘ υπέγραψε Προγραμματική Σύμ-
βαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

Μπαρουταποθήκη και εστία μόλυνσης θυμίζει Ο δρόμος προς το παλιό καζίνο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ 
“ΚΑΚΟ” ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ;;;

Δυστυχώς οι Ξανθιώτες ή από πυρκαγιά θα πάνε ή από 
μόλυνση επειδή κάποιοι ασυνείδητοι πετούν τα σκουπί-
δια τους στο δάσος και φυσικά οι αρμόδιοι δεν καθαρί-
ζουν τα ξερόκλαδα γύρω και μέσα από το δάσος και μπο-
ρεί σήμερα που γράφεται το άρθρο και το φωτογραφικό 
υλικό που μας έδωσε αναγνώστης της xanthitimes.gr, ο 
καιρός να θυμίζει φθινόπωρο, όμως είναι θέμα ημερών να 
ξανάρθουν οι ζέστες και τότε οι διάφορες εστίες μολύνσεις 
που είναι παρατημένες μέσα και έξω από το περιαστικό 
δάσος, καθώς και τα ξερόκλαδα που θυμίζουν μπαρου-

ταποθήκη γιατί κανένας αρμόδιος 
δεν φρόντισε να τα καθαρίσει.

Άραγε μήπως δήμαρχος και δασι-
κή υπηρεσία, όταν αρρωστήσουν 
τον κόσμο της Ξάνθης με την αδι-
αφορία τους και το δασάρχης που 
δεν φρόντισε να απομακρυνθούν 
τα ξερόκλαδα από το δάσος, να 
πάνε για παράβαση καθήκοντος;

Να σημειώσουμε ότι πριν από με-
ρικά χρόνια η περιοχή του καζίνο 
είχε πάρει φωτιά και από θαύμα 
δεν θρηνήσαμε θύματα και γλύ-
τωσαν στο παραπέντε οι περιουσί-
ες των Ξανθιωτών.

Τελικά τι πρέπει να γίνει στην 
Ξάνθη για να λάβουν τα μέτρα 
τους οι υπεύθυνοι;

Να θρηνήσουμε θύματα;

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ.

Σήμερα στις 1/5/2022 επισκε-
φθήκαμε το μέρος προς το καζίνο. 
Αντικρίσαμε διάφορα απορρίμ-
ματα και οικιακά σκεύη πεταμέ-
να στα χόρτα και στην άκρη του 
δρόμου. Οι υπάλληλοι υγιεινής 
του νόμου Ξάνθης οφείλουν να 
γνωρίζουν την κατάσταση σ’ εκεί-
νο το μέρος καθώς πρέπει να πε-
ριποιούμαστε τη φύση στην οποία 
κατοικούμε.

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΞΑΝΘΗΣ Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ

                                                                                                 Στο πλαίσιο των επαφών μου με τους εκπροσώπους της                         
       τοπικής κοινωνίας είχα μία συνάντηση με τον Αντιπεριφε 
       ρειάρχη Ξάνθης Κώστα Κουρτίδη. Είχαμε μία συζήτηση 
εφ’         όλης της ύλης με όλα τα προβλήματα της περιοχής 
μας στο         επίκεντρο.

       Φυσικά υπάρχει καλή διάθεση, ωστόσο αυτό δεν 
       σημαίνει  ότι η διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ έχει  
       «λευκή επιταγή» ως προς τη διαχείριση των ζητημάτων 
που αφορούν την περιοχή μας. Η Περιφερειακή Σύνθεση έχει αποδείξει σε όλο αυτό διάστημα ότι παρακολου-
θεί στενά τις εξελίξεις σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ και έχει προκαλέσει πολλές φορές συζήτηση στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο.

Προφανώς θα συνεχίσουμε να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση ακριβώς επειδή ο στόχος μας είναι η βελτίω-
ση της καθημερινότητας των πολιτών της Περιφέρειας μας, επιδιώκοντας λύσεις μέσω του διαλόγου και των 
δυνατοτήτων που μας δίνει η ελληνική νομοθεσία.

Με εκτίμηση  Ιρφάν Χατζηγκενέ Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ξάνθης – «Περιφερειακή Σύνθεση»
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ


