ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.7/26-6-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 174

Περίληψη
Ενημέρωση μετά την εκπόνηση του Α΄ σταδίου της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 26 Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.32145/20-6-2013 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 23
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Πούλιος Χρίστος
4) Βασιλούδης Ηλίας
17) Πατσίδου Δέσποινα
5) Δρεμσίζης Ιωάννης
18) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
19) Τσεγγελίδης Ιωάννης
7) Καλογερής Κρίτων
20) Τσέπελης Εμμανουήλ
8) Κυριακίδης Αλέξανδρος
21) Φανουράκης Εμμανουήλ
9) Μούρκας Χρήστος
22) Φωτιάδης Νικόλαος
10) Μπεκτές Σαμπρή
23) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
11) Μπένης Δημήτριος
12) Ξυνίδης Αθανάσιος
13) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
6) Κολλάρος Γεώργιος
2) Βορίδης Δημήτριος
7) Μαζαράκης Σπύρος
3) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
8) Ταρενίδης Παναγιώτης
4) Ηλιάδης Θωμάς
9) Φιλίππου Φίλιππος
5) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
10) Τοπ Ισμέτ
(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 και Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.28769/11-6-2013
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν.3316/05, ότι, μετά την εμπρόθεσμη
υποβολή των παραδοτέων, τον έλεγχό τους από την Υπηρεσία μας και τη διόρθωση των προτάσεων σύμφωνα
με τις υποδείξεις μας, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Α’ σταδίου της παραπλεύρως μελέτης.
Στα παραδοτέα αυτού του σταδίου, οι μελετητές, σύμφωνα με τη συμβατική τους υποχρέωση,
συμπεριλαμβάνουν πέντε (5) εναλλακτικές προτάσεις με διακριτικά Α03.0, Α03α.0, Α04.0, Α04α.0 και
Α05.0, οι οποίες αφορούν στη διαμόρφωση της περιοχής και έξη (6) εναλλακτικές προτάσεις με διακριτικά
Κ01.2, Κ01.3, Κ02.0, Κ03.0, Κ04.0 και Κ05.0, οι οποίες αφορούν στην κυκλοφοριακή μελέτη. Πριν
προχωρήσουμε στην επιλογή της τελικής πρότασης, που θα σχεδιαστεί με λεπτομέρεια στην επόμενη Β’
φάση της εκπόνησης της μελέτης, παρακαλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας, ώστε να
ληφθούν υπόψη στην έγκριση του Α’ σταδίου.

Η υπηρεσία μας για τη διαμόρφωση της περιοχής προτείνει την πρόταση Α05.0, ως καταλληλότερη, για τους
παρακάτω λόγους.
Στην πρόταση αυτή έχουν ενσωματωθεί στο τμήμα της διαμόρφωσης, μνήμες από τον χείμαρρο που
περνούσε μέσα από την έκταση που καταλαμβάνει το παζάρι, με τη μορφή διαδρομών για τους πελάτες της
υπαίθριας αγοράς, που πραγματοποιούνται στα χνάρια της πορείας του νερού. Η κεντρική διαδρομή της
αγοράς, εκμεταλλεύεται κατά την πορεία των επισκεπτών, τη σκιά των υφιστάμενων δέντρων, που έως τώρα
κάλυπταν έκταση που δεν ήταν επισκέψιμη.
Ακόμη με τη διαμόρφωση αυτή επιτυγχάνεται η χωροθέτηση των 404 θέσεων μικροπωλητών, που ορίστηκε
με απόφαση του Δημοτικού και Νομαρχιακού Συμβουλίου, μόνο στην κυρίως έκταση του παζαριού,
αποδεσμεύοντας τα γύρω πεζοδρόμια και δρόμους. Με τη λύση αυτή, κατορθώνεται η ανεμπόδιστη κίνηση
των πυροσβεστικών οχημάτων από τον πυροσβεστικό σταθμό που βρίσκεται επί της οδού Ύδρας.
Ως προς την κυκλοφοριακή μελέτη και τους χώρους στάθμευσης, επιλέγονται οι προτάσεις Κ01.2 και
Κ01.3 αντίστοιχα, με τις οποίες προβλέπεται η διατήρηση της υφιστάμενης κίνησης των αυτοκινήτων, η
ενσωμάτωση της προς διάνοιξη οδού, καθώς και η διατήρηση του αριθμού των θέσεων στάθμευσης»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους μελετητές κ. Στολίδου Ειρήνη και κ. Ψυχογιό
Δημήτρη οι οποίοι ενημέρωσαν το Σώμα σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ
(ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο Ξάνθης ο οποίος πρότεινε: «Τα σενάρια
αν δεν κάνω λάθος είναι 15 για τη διαμόρφωση και για τη κυκλοφοριακή ρύθμιση. Εάν καθίσουμε εδώ τώρα
να πάρουμε όλα τα σενάρια να τα δούμε και να τα συζητήσουμε θα θέλουμε ώρες και ενδεχομένως δεν θα
μπορέσουμε και να αποφασίσουμε για την καλύτερη πρόταση. Μήπως να εξουσιοδοτήσουμε την Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής και με την παρουσία των επικεφαλής που δεν μετέχουν στην Επιτροπή να τα δούμε
αναλυτικά, να συμφωνήσουμε και να φέρουμε μία κοινή πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο;»
Η παραπάνω πρόταση, έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σώμα και ακολούθησαν διευκρινιστικές
ερωτήσεις και συζήτηση από τους συμβούλους η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή
στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναβάλει την έκφραση άποψης για την επιλογή της τελικής πρότασης σχετικά με την εκπόνηση του
Α΄ σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)» προκειμένου να μελετηθεί
από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την παρουσία και των επικεφαλής των παρατάξεων που δεν
μετέχουν στην Επιτροπή, για να συζητήσει τις προτάσεις των μελετητών και να επανέλθει το θέμα με κοινή
πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

