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Αριθ. Πρωτοκόλλου:381 

16 Ιουλίου 2013 

Προς: Δήμος Ξάνθης 

Κοινοποίηση: Συνήγορος του Πολίτη 

 

ΘΕΜΑ: «Για την ολοκλήρωση δικτύων υποδομής οικισμού Δροσερού». 

 

Αξιότιμε κύριε Δημαρχόπουλε, 

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι Ρομά, του οικισμού Δροσερό Ξάνθης, και μέλη 

του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Ρομά Δροσερού Ξάνθης «Η 

ΕΛΠΙΔΑ», αιτούμαστε να επιληφθείτε του προβλήματος των δικτύων του οικισμού 

μας. Δεδομένου ότι το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 

από τον ΕΣΠΑ αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε και αφετέρου των πολλών και τεράστιων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο οικισμός, δεν συμβαδίζουν. 

 

Πιο αναλυτικά, ο οικισμός του Δροσερού αντιμετωπίζει πολλές ελλείψεις υποδομών 

και έργων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ζωή των κατοίκων και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός (λόγω μη υποδομών πρόσβασης/μετακίνησης)  να αυξάνεται. Οι δρόμοι 

του οικισμού, δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων. Εκτός από αυτούς που 

βρίσκονται περιμετρικά της κεντρικής πλατείας του χωριού και έχουν μια υποτυπώδη 

ασφαλτόστρωση,  όλοι οι υπόλοιποι είναι χωματόδρομοι. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων ιδιαιτέρως ημέρες 

βροχοπτώσεων. Παράλληλα με την έλλειψη των αποχετεύσεων όμβριων υδάτων που 

προκαλείται πλημύρα, το νερό παρασύρει το χώμα και εντείνει το πρόβλημα, τα νερά 

της βροχής λιμνάζουν και είναι εστίες μόλυνσης και τέλος υπάρχουν άτομα με ειδικές 

ικανότητες που κινούνται με αμαξίδια και δεν μπορούν να μετακινηθούν μέσα στις 

λάσπες και τις λακκούβες που δημιουργούνται. 

 

Εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων, σας παραθέτουμε ορισμένες απορίες μας 

σχετικά μέσα από το αίτημα μας για την ‘ολοκλήρωση’ των δικτύων υποδομών στον 

οικισμό του Δροσερού. Τι κονδύλια και ποσά δαπανήθηκαν για την υλοποίηση αυτού 

του έργου, ποιες ενέργειες και ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί και ποια μένουν ακόμη 

ανολοκλήρωτα, καθώς ακόμη να δοθεί μια απάντηση με το τι προβλέπεται να γίνει 

(να γίνουν δρόμοι, κατασκευές πεζοδρομίων, αντιπλημμυρικά έργα  κα.). 
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Με το σύνολο των υπογραφών μας, σας εκφράζουμε το αίτημα μας να μας δοθούν 

σχετικά αντίγραφα για τα έργα που υλοποίησε ο Δήμος Ξάνθης στον οικισμό του 

Δροσερού και να δοθεί μία αναλυτική ενημέρωση προς του κατοίκους για το τι 

ενέργειες μένουν ακόμη να ολοκληρωθούν από την πλευρά σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η Ελπίδα» 

 

 

 

\Σουλεϊμάν Σαμπιχά 
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