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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

 

______________________________________________________________ 

 

 

                                                                      Αριθ. 

Πρωτοκόλλου: 852 

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 

ΠΡΟΣ: 

α) Γραφείο Δημάρχου Ξάνθης, 

κ. Τσέπελη Εμμανουήλ 

β) Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ, 

κ. Μέτιου Χρήστου 

γ) Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, 

κ. Βορίδη Μάκη 

δ) Γραφείο Γενικού Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ΑΝΑΦΟΡΑ: 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης 

Συνήγορος του Πολίτη 

 

Θέμα: Δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης ακάθαρτων, αποχέτευσης ομβρίων στο 

Δροσερό Ξάνθης 

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δροσερού Ξάνθης «Η 

ΕΛΠΙΔΑ» έχει αιτηθεί αρκετές φορές τη διαμεσολάβηση και τη στήριξη της 

Περιφέρειας ΑΜΘ σε διάφορα θέματα του οικισμού. Ωστόσο τις περισσότερες φορές 

αποποιείται κάθε ευθύνη, λέγοντας ότι αρμόδιος είναι ο Δήμος Ξάνθης που όμως δεν 

συνεργάζεται. Αυτή τη φορά ελπίζουμε στη στήριξη σας καθώς τίθεται θέμα δημόσιας 

υγείας.  
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Από το 2018 επικοινωνούμε με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) για τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί και όπως μας ανέφερε το 

2018 ο  Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΞ, κ. Κάρτης Παναγιώτης, έχουν εκτελεστεί 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠ ΕΣΠΑ 2010-2014 της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ( Αρ. Πρωτ. 4718/8.10.2018) Τα έργα αυτά 

αφορούσαν:  

α) τη συμπλήρωση δικτύου ύδρευσης- αποχέτευσης ακάθαρτων, αποχέτευσης 

ομβρίων σε τμήμα του οικισμού Δροσερού, προϋπολογισμού 540 εκατ. ευρώ. Η 

σύμβαση υπογράφηκε στο ποσό των 334 εκατ. ευρώ. 

β) την ολοκλήρωση δικτύων υποδομής οικισμού Δροσερού προϋπολογισμού 

1.692.973,28 ευρώ. 

 

Μας ενημέρωσαν ακόμη ότι ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και ότι 

πρόκειται να κατασκευαστεί φρεάτιο αποχέτευσης ακάθαρτων μετά από την αυτοψία 

και την συνεχή προσπάθεια του Συλλόγου. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει 

ολοκληρωθεί κάποιο από αυτά τα έργα, παρά μόνο μία αυτοψία τον Φεβρουάριο του 

2019 από επιτελείο της ΔΕΥΑΞ με την παρουσία του τότε προέδρου της ΔΕΥΑΞ , κ. 

Σδρέβανου Μαρίνου και του τεχνικού διευθυντή, κ. Λεπίδα Δημήτρη, χωρίς όμως 

κανένα αποτέλεσμα. 

 

Η μη εκτέλεση των έργων  έχει ως αποτέλεσμα το διάστημα αυτό με τις έντονες 

βροχοπτώσεις να εκχυλίζουν τα φρεάτια, οι βόθροι των κτιρίων και να πλημμυρίζουν 

οι δρόμοι του οικισμού μας. Αυτό έχει συμβεί σε πολλά σπίτια καθώς και στον 

Σύλλογο μας, για το οποίο σας επισυνάπτω φωτογραφίες. Στο Δροσερό αφού δεν 

υπάρχει δίκτυο ακάθαρτων, όλα τα σπίτια έχουν βόθρους. Τον τελευταίο μήνα  έχουμε 

τηλεφωνήσει αρκετές φορές στους υπεύθυνους της ΔΕΥΑΞ, μετά από την έντονη 

δυσαρέσκεια των κατοίκων καθώς και ανησυχία για την καθημερινή ζωή τους σε ένα 

τέτοιο μολυσμένο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, επικοινωνήσαμε με τον Τεχνικό 

διευθυντή της ΔΕΥΑΞ, κ. Κοσμίδη Ιωσήφ, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται 

να υλοποιηθεί σύντομα κάποιο έργο καθώς δεν υπάρχουν χρήματα στην υπηρεσία, 

ενώ μας παρότρυνε να αναζητήσουμε εμείς, ως Σύλλογος, χρήματα. Ακόμη ο 

πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ, κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης, μιλώντας ειρωνικά , μας ενημέρωσε 

ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί με το θέμα του Δροσερού. Επομένως είναι φανερό ότι οι 
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αρμόδιοι της ΔΕΥΑΞ, παραβιάζοντας τα καθήκοντα τους, δεν έχουν καμία πρόθεση 

αποκατάστασης των προβλημάτων του Δροσερού. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες καθώς κινδυνεύει η ζωή των κατοίκων του 

οικισμού, ιδιαίτερα αυτή  τη περίοδο της πανδημίας.  

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 

 

Ιούλιος 2021 

Με  εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

  

 

    

                                                                                                          Σουλεϊμάν Σαμπιχά 

 


