ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΚ8-ΞΨΛ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.6/29-5-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 157

Περίληψη
Παραλαβή του Α΄ Σταδίου της μελέτης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και οδηγίες – κατευθύνσεις για την
έναρξη του Β΄ Σταδίου

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.23740/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
15) Μούρκας Χρήστος
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
16) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βασιλούδης Ηλίας
20) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Βορίδης Δημήτριος
21) Πούλιος Χρίστος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
22) Πατσίδου Δέσποινα
8) Ηλιάδης Θωμάς
23) Τσεγγελίδης Ιωάννης
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Καλογερής Κρίτων
25) Φωτιάδης Νικόλαος
11) Κολλάρος Γεώργιος
26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
14) Μαζαράκης Σπύρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης
5) Τσέπελης Εμμανουήλ
2) Μπεκτές Σαμπρή
6) Φιλίππου Φίλιππος
3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7) Τοπ Ισμέτ
4) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας
Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής
Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ και Καραγιαννίδου Σοφία αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση
κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Βορίδης Δημήτρης αποχώρησε οριστικά από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6ου θέματος και η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.20340/30-4-2013 εισήγηση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ : α) το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν του Ν.3852/10, β) η αριθ.πρωτ.236/11313/8-3-2013 εισήγηση του προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Δόμησης, της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης, δ) η αριθ. 37/9-4-2013 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης, γ) η αριθ.34/25-4-2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραλαβή του Α΄
Σταδίου της μελέτης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και οδηγίες –κατευθύνσεις για την έναρξη του Β΄
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Σταδίου, σύμφωνα με την εισήγηση που υποβλήθηκε στην ΕΠΖ από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, με τις
παρακάτω – επισημάνσεις προσθήκες:
1ον Την αποτροπή της αποβιομηχάνισης και αντιθέτως την ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας, και 2ον την
προώθηση της λειτουργίας του τριπόλου Αλεξ/λης –Κομοτηνής-Ξάνθης ως ενιαίου δικτύου αστικών πόλεων, ώστε να
παραμείνει η Θράκη ενωμένη και να έχουν όλες οι περιοχές της τα ίδια κίνητρα και τις ίδιες ευκαιρίες Ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον μελετητή ο οποίος παρίσταται στο Συμβούλιο : «Πρώτα να πω
για τις κλίμακες. Ο χάρτης σε 1:25.000 που δείχνει όλο τον Δήμο και υπάρχουν οι χάρτες 1:25000 που δείχνουν έναν
οικισμό. Αυτό το εργαλείο το κυρίως πράγμα που κάνει είναι να καθορίσει τις χρήσεις γης σε όλο το Δήμο. Είναι το
κυρίαρχο. Πώς δηλαδή βλέπουμε τη Ξάνθη στα επόμενα χρόνια. Να πω πρώτα ποια είναι τα επίπεδα του χωρικού
σχεδιασμού. Είναι το εθνικό χωραταξικό που κανονίζει πώς θα είναι η οργάνωση όλης της Ελλάδας, μετά είναι τα
περιφερειακά χωροταξικά, τώρα εκπονούνται όλων των περιφερειών και υπάρχουν και τα ειδικά χωροταξικά που είναι
της βιομηχανίας του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Μετά από αυτά τα δυο στάδια, είναι τα ΓΠΣ
που είναι στο επίπεδο Καποδιστριακών ή Καλλικρατικών Δήμων. Τα ανώτερα στάδια έχουν κανονιστικό χαρακτήρα
δηλαδή μπορεί το χωροταξικό που είναι υπερκείμενος σχεδιασμός από το ΓΠΣ να πει ότι εδώ θα μπει η βιομηχανική
περιοχή ή κάτι άλλο και είναι ο χαρακτήρας του κατευθυντήριου που λέει ότι το καλό της περιφέρειας είναι η Καβάλα
να κάνει αυτό, η Δράμα να κάνει εκείνο και η Ξάνθη να κάνει το άλλο. Υπάρχουν και το εθνικό και τα περιφερειακά,
βέβαια το καινούριο της περιφέρειας εκπονείται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παρουσιάστηκε η Α΄ φάση τον Φεβρουάριο
στη Κομοτηνή, άρα εμείς δε μπορούμε να σχεδιάσουμε εντελώς ανεξάρτητα από αυτά. Αλλά έχουμε αρκετά μεγάλους
βαθμούς ελευθερίας. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι. Τώρα, για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η δομή
των πόλεων υπάρχουν διάφορες θεωρίες, η πιο σύγχρονη λέει ότι πρέπει να υπάρχουν δικτυώσεις πόλεων που να είναι
συμπληρωματικές μεταξύ τους. Και αυτό εξάγει και τα δίπολα, τρίπολα κτλ, που ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή
του. Το τρίπολο υπήρχε στο χωροταξικό της περιφέρειας που ισχύει τώρα αλλά αναθεωρείται. Αναθεωρείται γενικώς
όλο το σχέδιο. Τότε το χωροταξικό της Περιφέρειας έβλεπε ότι Καβάλα Ξάνθη Δράμα πάνε μαζί. Και είχε κάνει μια
κατευθυντήρια κατανομή των δραστηριοτήτων. Έβλεπε τη Καβάλα προφανώς ως λιμάνι κτλ. Τώρα γίνεται το
καινούριο χωροταξικό. Εγώ δε μπορώ να σας πω ποια είναι η τάξη του χωροταξικού, αλλά το καινούριο θα υπόκειται
στο εθνικό χωροταξικό σε μια κατανομή πόλεων στο χώρο σύμφωνα με το αστικό χωροταξικό. Αυτά δεν είναι
νομοτελειακά, υπάρχουν αρκετά περιθώρια ευελιξίας. Εσείς ως Δήμος και ως δημοτικό συμβούλιο επειδή υπήρχε αυτό
που κάνουμε τώρα και είναι σε μικρότερο βαθμό γιατί το έχουμε κάνει και παλιότερα, η διαβούλευση για το ΓΠΣ που
αφορά το Δήμο, επειδή βλέπετε τα θέματα του χωρικού σχεδιασμού ακόμη και αυτά που είναι ανωτέρου βαθμού
δηλαδή της περιφέρειας επηρεάζουν τα κατώτερα δηλαδή το χωροταξικό της περιφέρειας επηρεάζει προφανώς και τις
πόλεις καλό είναι όταν γίνονται τέτοιες διαβουλεύσεις όπως έγινε στη Κομοτηνή για την Α΄ φάση για το χωροταξικό να
υπάρχει συμμετοχή γιατί εκεί διαμορφώνονται οι καταστάσεις και ζυμώνονται τα πράγματα. Δηλαδή τώρα που θα γίνει
το Β1 στάδιο μέσα στο καλοκαίρι καλό θα είναι να έχετε μια συμμετοχή.»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ξυνίδη Αθανάσιο ο οποίος στη
τοποθέτηση του είπε τα εξής: «Στη προηγούμενη διαμόρφωση του γενικού περιφερειακού χωροταξικού εμείς ποτέ δεν
ασχοληθήκαμε. Αν ασχοληθήκαμε σαν Δήμος και κάνω λάθος, διορθώστε με αλλά εγώ δεν θυμάμαι. Το 2003.
Προσωπικά το θεωρώ κ. Δήμαρχε και απευθύνομαι σ’ εσάς με την έννοια της θεσμικής εκπροσώπησης, για το
σοβαρότερο θέμα που έχω αντιμετωπίσει στα 20 χρόνια της θητείας μου εδώ μέσα. Εάν δεν έχουμε συμμετοχή σ’ αυτό
το πράγμα και χαίρομαι πολύ για την απάντηση που έδωσαν τα παιδιά, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. αντιλαμβάνομαι
ότι είμαστε σε μια φάση της κοινωνίας που πρέπει να φεύγουμε από το όσο δυνατόν μικρότερους σχεδιασμούς και να
πηγαίνουμε σε μεγαλύτερους, αλλά από την άλλη μεριά έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια ότι όσο κεντρικότερος είναι ο
σχεδιασμός ποτέ κανείς δε ρωτάει τοπικό παράγοντα. Και η μη συμμετοχή του τοπικού παράγοντα στην ενημέρωση και
στη διαμόρφωση πάντα οδηγεί σε στρεβλώσεις. Έχω δει πολύ σοβαρά θέματα σ’ ένα γραφείο να λύνονται μ’ ένα χαρτί
και ένα μολύβι χωρίς ποτέ να ρωτήσουν ένα ντόπιο και όταν φτάνουν να εφαρμοστούν να δημιουργούν τεράστια
προβλήματα. Κρίνω σκόπιμο και άμεσο κ. Πρόεδρε, εν όψει και της καλοκαιρινής διαμόρφωσης, αναμόρφωσης του
σχεδιασμού της Περιφέρειας να υπάρξει κ. Δήμαρχε συζήτηση στη ΠΕΔ, να έρθουν στους δήμους και δεν ξέρω αν τα
έχουμε και αν τα έχουμε θα ήθελα να μου πείτε να τα δω και ο σχεδιασμός πολεοδομικός κεντρικά και ο περιφερειακός
όπως είχε διαμορφωθεί τότε το 2003. Οφείλουμε να το κάνουμε. Εάν πάει στις λογικές που εγώ ακούω ότι σχεδιάζουν
κάποιοι χωρίς να ακούσουν τι συμβαίνει εδώ πάνω, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σ’ όλα τα θέματα. Και δε
μιλάω μόνο αν θα σε κάνουν εσένα τουρισμό ή υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο έχουμε κι άλλες ιδιαιτερότητες και
ευαισθησίες που ξέρετε πολύ καλά ότι πρέπει να κρατήσουμε στις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να φροντίσετε κ. Πρόεδρε
να ‘ρθούνε. Πρέπει να φροντίσετε να δοθούν στους δημοτικούς συμβούλους, πρέπει να διαμορφώσουμε άποψη το
δημοτικό συμβούλιο, πρέπει να διαμορφώσουμε άποψη σαν ΠΕΔ και πρέπει αυτή την άποψη να τη περάσουμε και στα
περιφερειακά όργανα του νομού μας. ξέρετε γιατί; Γιατί αυτό που είναι το πιο επικίνδυνο από όλα είναι όταν θα
υπάρξει ο κεντρικός σχεδιασμός όσο και αν βρουν τα παιδιά διαφορετικά δεδομένα στην έρευνα και αποτύπωση που
κάνουν εάν δεν τα θέσουμε έγκαιρα ελάχιστη επιρροή θα έχει. Και ότι και να βρίσκουν τα παιδιά, θα πηγαίνουμε σε
έναν δρόμο που μας έχουν χαράξει άλλοι. Είναι το πιο κρίσιμο θέμα ειλικρινά σας μιλάω και οφείλουμε να το δούμε
για να κοιμόμαστε ήσυχοι για τα παιδιά μας».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο : «Σχετικά μ’ αυτό που είπατε θέλω να τονίσω
πως για το 2003, έγινε διαβούλευση. Και μάλιστα εδώ στο νομό μας και με τη Νομαρχία και με τους άλλους Δήμους,
είχαμε κινηθεί και πετύχαμε κάποια πράγματα, πετύχαμε φερ’ ειπείν ο τουρισμός να είναι ένας από τους βασικούς
πυλώνες και για το νομό μας και για τον Δήμο μας ιδιαίτερα, ενώ στο σχέδιο του υπουργείου που είχε κυκλοφορήσει
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δεν υπήρχαν. Επίσης είχαμε καταφέρει να μπορεί στο νομό μας να γίνουν βιομηχανίες και να μην επέλθει πλήρη
αποβιομηχάνιση. Κάτι το οποίο και τώρα σαν ΕΠΖ ζητούμε από τη μελετητική ομάδα να μη σταθούμε δηλαδή στις δύο
κύριες προτάσεις που έχει κάνει η μελετητική ομάδα αλλά να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι το στοιχείο της ΒΙΠΕ και της
εγκατάστασης εδώ βιομηχανικών μονάδων, είναι ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία. Όσο αφορά τα δίπολα, τρίπολα κτλ,
επειδή υπάρχει και αντίθετη άποψη μεταξύ του ΤΕΕ ΑΜΘ, εμείς με το σκεπτικό Θράκη ενωμένη, ζητούμαι και αυτό θα
πρέπει κατά την άποψή μου να επιδιώξουμε είναι και θέση της ΕΠΖ, να ενταχθεί η Ξάνθη στο τρίπολο της Θράκης.
Αλεξανδρούπολη Κομοτηνή Ξάνθη και όχι σ’ αυτό Δράμας Καβάλας Ξάνθης, να μην χωρίσουμε δηλαδή τη Θράκη και
ενδεχομένως αύριο κάποια ιδιαίτερα κίνητρα τα οποία θα υπάρχουν για τη Θράκη, τη στιγμή που θα είμαστε σε ένα
άλλο τρίπολο, να μη μπορούμε να γίνουμε αποδέκτες αυτών των ευεργετημάτων.»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Κολλάρο Γεώργιο : «Η πρώτη φάση
χρειάζεται και πρέπει να την υπερψηφίσουμε σήμερα γιατί δεν έχουμε υπόβαθρα και χωρίς αυτά δεν κάνεις δουλειά, να
υποπτευόμαστε όλα τα επόμενα. Γιατί δεν είναι κατοχυρωμένα και επιστημονικά, φαντάζομαι ότι το παραδέχεται και η
ομάδα. Αν παραγγείλουμε εμείς κάτι και οι άλλοι δε προλάβουν να το παραγγείλουν σαν Ξάνθη θα το έχουμε. Είναι
ζητήματα πολύ δύσκολα. Θα υπερψηφίσω το σχέδιο που έρχεται σήμερα, αλλά σας λέω ότι πρέπει να είμαστε
υποψιασμένοι και να κάνουμε ενέργειες.»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Πούλιο Χρίστο: «Καταρχήν να πω ότι
είναι ένα σχέδιο που από τα χρόνια που έχει να κάνει και το αναφέρουν οι άνθρωποι στην εισηγητική τους έκθεση την
οποία έτυχε να την έχω διαβάσει όταν ζητήθηκε ή έκφραση γνώμης από την δημοτική κοινότητα και με εκείνη την
αφορμή ασχολήθηκα λίγο, ήδη είναι ξεπερασμένο. Σχεδιάστηκε για Καποδιστριακό, μπήκε Καλλικρατικός,
σχεδιάστηκε ας πούμε 10-15 χρόνων, ήδη ξεπεράστηκε αυτό το διάστημα, βρισκόμαστε στο 2013 και συζητάμε ακόμα
να ψηφίσουμε τη πρώτη φάση. Να το βάλουμε Δήμαρχε και οι δυο σαν θέμα στο επόμενο συμβούλιο της ΠΕΔ και να
παρθεί μια απόφαση εκεί όπου να καθίσουμε να το δούμε συνολικά, δεν διαφωνώ με το να το βάλουμε στη λογική του
τριπόλου Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Ξάνθη, όμως εκεί θα πρέπει να μπει και εκεί θα πρέπει να δείξουν γενναιότητα οι
υπόλοιποι Δήμοι και να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία εισήγηση της ΠΕΔ και εκεί θα
αποδείξουν και αν υπάρχει περιφερειακή συνείδηση. Γιατί το δίπολο Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη σαφώς και ήταν σε
κατηγορία πολύ καλύτερη από ότι είναι το τρίπολο που μας είχαν παλιά. Άρα τρεις λέξεις κλειδιά. Ξεπερασμένο ήδη,
ισόρροπη ανάπτυξη εκεί που θα πάμε να ενταχθούμε, οπωσδήποτε να ξέρουμε τι γίνεται με αντίστοιχα, όπως με αυτό
που γίνεται σήμερα εδώ υποθέτω ότι θα γίνεται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης στον Δήμο Κομοτηνής και δεν
συμμαζεύεται. Δεν θα είναι προς τιμή μας, να αφίστανται οι αποφάσεις του Δήμου Κομοτηνής και του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, από αυτό που εμείς θα αποφασίσουμε. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει κατευθυντήρια γραμμή
και ομπρέλα από τη ΠΕΔ. Και ο Λαμπάκης και ο Πετρίδης θα πρέπει οι αποφάσεις που θα πάρουν σαν δημοτικά
συμβούλια να ισχυροποιήσουν και τη δική μας θέση. Να μιλάνε και αυτοί για Θράκη να μιλάνε για ισόρροπη
ανάπτυξη, να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.»
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τι
διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1.Β.ν του Ν.3852/10, β) την αριθ.πρωτ.11313/8-3-2013 εισήγηση του προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Δόμησης, της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης, δ) την αριθ.37/9-4-2013 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης, γ) την αριθ.34/25-4-2013 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραλαβή του Α΄ Σταδίου της μελέτης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και οδηγίες – κατευθύνσεις για την έναρξη
του Β΄ Σταδίου, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.11313/8-3-2013 εισήγηση που υποβλήθηκε στην ΕΠΖ από την Υπηρεσία
Δόμησης, της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης του Δήμου, με τις παρακάτω – επισημάνσεις προσθήκες:
1ον Την αποτροπή της αποβιομηχάνισης και αντιθέτως την ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας, και 2ον την
προώθηση της λειτουργίας του τριπόλου Αλεξ/λης –Κομοτηνής-Ξάνθης ως ενιαίου δικτύου αστικών πόλεων, ώστε να
παραμείνει η Θράκη ενωμένη και να έχουν όλες οι περιοχές της τα ίδια κίνητρα και τις ίδιες ευκαιρίες Ανάπτυξης.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

