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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Πατρών Γερμανου 1 
ΤΚ 67131

ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γκούλη Αικατερίνη
Υπεύθυνος Ύλης

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γκούλη Αικατερίνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Πολιτική Παραπολιτικά

Βασίλης Παυλικιάνος
Καλλιτεχνικά - Πολιτιστικά

Σχεδίαση Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Εκτύπωση Β. Παυλικιάνος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2541 0 73116 2541 0 29027

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2541 0 731162541 0 29027
Κιν. 6936 6464 55

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ.................  60.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ............100.00 ΕΥΡΩ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ.............200.00 ΕΥΡΩ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ........600.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ.600.00 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΩΝ....................600.00 ΕΥΡΩ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ......600.00 ΕΥΡΩ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβά-
νουν ΦΠΑ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανα-
παραγωγή, ολική,  μερική ή περιληπτι-
κή ή κατά παράφραση ή απόδοση του 
περιεχομένου μηχανικά ή ηλεκτρονι-
κά χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη
Νόμος 2121/93 και κανόνες Διεθνούς 
Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Ηχώ της Θράκης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1

ΞΑΝΘΗ 67 131
ΤΗΛ. 2541 0 29027
ΚΙΝ. 6936 6464 55

ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

έως 20 λέξεις 1.00 ΕΥΡΩ ανά 
έκδοση

εντός πλαισίου έως 20 λέξεις 
2.00 ΕΥΡΩ ανά έκδοση

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙ-
ΚΟ ΑΓΟΡΑ ... ΖΩ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ xanthitimes.gr

κινητό: 6936 6464 55
eimail: info@xanthitimes.gr

Αγορά ... Ζω Θράκη
Στηρί ... Ζω    Θράκη
Αγοράστε από τον 
τόπο σας, στηρίζει 

τον τόπο σας

Ηχώ της Θράκης

Ο Σάββας Μελισσόπουλος ρωτά αυτά που συζητάνε οι σκεπτόμενοι δημότες της πόλης.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΥΑΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΕΊΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΣΕΡΟ;

ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ; 

Δεν γνωρίζουμε τι 
απάντηση θα πάρει 

– πάρουν οι δημότες, 
αλλά: «Όταν οι πράξεις 
μιλούν τα λόγια είναι 

περιττά».

Την διαχρονική «σκιώδη» 
θεσμική λειτουργία της 
διοίκησης του δήμου, 
θέτει επί τάπητος ο επι-
κεφαλής της δημοτικής 
παράταξης Ξάνθη για 
Όλους, Σάββας Μελισσό-
πουλος, με 3 ερωτήματα 
προς τον δήμαρχο, τον Γ. 
Ζερενίδη και τον πρόε-
δρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γιάννη Μπούτο, 
όπου πληροφορίες τον 
θέλουν, να «πηδά» από το 
καράβι του Μ. Τσέπελη, 
που άρχισε και «μπάζει» 
νερά.

Το ένα θέμα αφορά τον 
λόγο που δεν γίνονται δη-
μόσιες συνεδριάσεις του 
Δημοτικού συμβουλίου, 
αφήνοντας εμμέσως πλην 
σαφώς, την αίσθηση ότι η 
δημοτική αρχή προσπα-
θεί κάτι να κρύψει από 
τον λαό της Ξάνθης.

Επίσης ζητά να πληρο-
φορηθεί ο επικεφαλής 
της παράταξης, πότε επι-
τέλους θα συζητηθεί το 
θέμα της ΔΕΥΑΞ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
εδώ και 2 χρόνια που η 
νυν διοίκηση βρίσκεται 
στο τιμόνι του δήμου και 
ενώ δεσμεύθηκε ότι θα 
ανοίξει το θέμα της ΔΕΥ-
ΑΞ στο δημοτικό συμ-
βούλιο, προκειμένου το 
Σώμα να πληροφορηθεί 
– ενημερωθεί –  για τον 
τρόπο λειτουργία της, η 
διοίκηση δεν το άνοιξε.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι σύμβουλοι να 
μένουν στο σκοτάδι, να μην έχουν καμία 
ενημέρωση με τον τρόπο που λειτουργεί η 
ΔΕΥΑΞ με συνέπεια και οι ίδιοι οι πολίτες 
της Ξάνθης, οι οποίοι πληρώνουν αδρά τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΞ, να 
παραμένουν στο σκοτάδι καθώς επίσης και 
το πώς η ΔΕΥΑΞ διαχειρίζεται τα χρήματα 
τους.

Με λίγα λόγια, ο Σ. Μελισσόπουλος, ζητά να 
πληροφορηθεί στην επόμενη συνεδρίαση τον 
λόγο για τον οποίον δεν γίνονται δημόσιες συ-
νεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ανα-
φέροντας χαρακτηριστικά. « Με αφορμή τον 
ορισμό της Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκε-
ψης-  του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 
παρακαλώ να μας απαντήσετε στα παρακάτω 
ερωτήματα: «Στον κανονισμό λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αναφέρε-
ται ρητά ότι  «οι συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο 
δημοτικό κατάστημα υπό την προεδρία του 
προέδρου δημοτικού συμβουλίου..».

Σε αυτό το σημείο της ανακοίνωσης του Σ. 
Μελισσόπουλου φαίνεται ξεκάθαρα ότι αφή-
νει αιχμές για τους λόγους που δεν γίνονται 
δημόσια οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. «Πόσο ακόμα νομίζετε ότι μπορείτε 
«να εκμεταλλευτείτε» τις τηλεδιασκέψεις και 
τις δια περιφοράς συνεδριάσεις για να απο-

φύγετε την κριτική, τη 
δημόσια συζήτηση και 
την κοινωνική λογοδο-
σία; Διότι όπως γνωρί-
ζετε η Δημοκρατία έχει 
κανόνες και πρέπει 
όλοι να τους τηρούμε 
με ευλάβεια…»

Όσο για την Δημοκρα-
τία που αναφέρει ο Σ. 
Μελισσόπουλος, σα-
φέστατα και είναι μια 
άγνωστη λέξη για την 
νυν δημοτική αρχή, με 
δεδομένο ότι και μόνον 
τις απευθείας αναθέ-
σεις να ερευνήσει κά-
ποιος, δεν περιέχουν  
κανένα στοιχείο Δημο-
κρατίας.

Ακολούθως ο Σ. Με-
λισσόπουλος αναφέ-
ρεται στο άλλο καυτό 
θέμα αυτό της ΔΕΥΑΞ: 
«Σε συνδυασμό με το 
παραπάνω ερώτημα 
σας υπενθυμίζουμε ότι 
εδώ και περίπου δύο 
χρόνια σας έχουμε ζη-
τήσει ως Δημοτικές 
Παρατάξεις της Αντι-
πολίτευσης, αλλά και 
εσείς κατά καιρούς ως 
Δημοτική Αρχή έχετε 
δεσμευτεί δημόσια ότι 


