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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 19ης
Ιουλίου 2016.

Αριθ. Απόφασης 62

Περίληψη
΄΄ Εισηγητική έκθεση για την έγκριση υψομετρικής
μελέτης οδού του οικισμού Σταυρούπολης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.26646/15-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Ξάνθης)
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Καρά Αχμέτ
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4.Λύρατζης Πασχάλης
4.Μούρκας Χρήστος
5.Μυλωνάς Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
6.Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη νόμιμα καλεσμένη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο κα
Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.1769/29-6-2016 εισήγηση του προϊσταμένου της δ/νσης δόμησης του Δήμου
Ξάνθης η οποία πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία μας με αρ.25585/7-7-2016, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγητής Νικολόπουλος Νικόλαος, προϊστάμενος της διεύθυνσης δόμησης του Δήμου Ξάνθης
Με την υπ’αριθμ. 1769/30-05-2016 αίτησή του ο κ.Κωνσταντινίδης Παναγιώτης αιτείται τον
καθορισμό της οριστικής στάθμης της οδού, ανώνυμης και αδιάνοικτης, που βρίσκεται έμπροσθεν της
ιδιοκτησίας του στο Ο.Τ.53, του οικισμού Σταυρούπολης.
Κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε η υπηρεσία μας, στην περιοχή που βρίσκεται το εν λόγω
οικόπεδο, υπέδειξε στον μελετητή κ. Κεχαγιά Αργύριο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, την σύνταξη
υψομετρικής μελέτης, της αδιάνοικτης οδού εσωτερικά του Ο.Τ.53, προκειμένου να καθοριστεί η
υψομετρική στάθμη της οδού που έχει πρόσωπο το οικόπεδο. Μετά την κατάθεση στην υπηρεσία μας
της συνταχθείσας υψομετρικής μελέτης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις-διορθώσεις που υποδείχθηκαν
στον μελετητή, και τον έλεγχο αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α
να γνωμοδοτήσετε θετικά για την προτεινόμενη υψομετρική μελέτη προκειμένου να συνεχιστεί η
διαδικασία έγκρισης της σύμφωνα με το άρθρο 155 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της την
αριθ.πρωτ.1769/29-6-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία πρωτοκολλήθηκε από την
υπηρεσία μας με αρ.25585/7-7-2016, με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και τη μηκοτομή και τις
διατάξεις του εδάφιου ii) της παρ. Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υψομετρικής μελέτης, σύμφωνα με την
εισήγηση της δ/νσης δόμησης του Δήμου Ξάνθης, της αδιάνοικτης οδού εσωτερικά του Ο.Τ.53, του
οικισμού Σταυρούπολης προκειμένου να καθοριστεί η υψομετρική στάθμη της οδού που έχει πρόσωπο
το οικόπεδο, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία έγκρισης της σύμφωνα με το άρθρο 155 του
Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-8-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

