ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 6ης Ιουλίου 2017.
Αριθ. Απόφασης

68

Περίληψη
Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση της υψομετρικής μελέτης του
οικισμού Σταυροχωρίου στην Δ.Ε. Σταυρούπολης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 6ης Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.27450/30-6-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Γκιρτζίκη
Αλεξίας, 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
1. Αλεξία Γκιρτζίκη (Πρόεδρος)
6. Εμμανουήλ Φανουράκης
2. Στυλιανός Γουναρίδης
3. Στέφανος Ιγιαννίδης
4. Μιχαήλ Λομβαρδέας
5. Παναγιώτης Ταρενίδης (Αναπληρωτής)
Απόντες
1. Νικόλαος Ανταμπούφης
2. Αλέξανδρος Κυριακίδης
3. Μαρίνος Σδρέβανος
4. Ορχάν Χασάν Ογλού
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.πρωτ.1030/16-62016 εισήγηση του προϊσταμένου της δ/νσης δόμησης του Δήμου Ξάνθης η οποία πρωτοκολλήθηκε από την
υπηρεσία μας με αρ.25170/19-6-2016, η οποία έχει ως εξής:
Με την υπ’αριθμ. 1030/10-04-2017 αίτησή του, ο κ. Παπαδόπουλος Κυριάκος αιτείται τον καθορισμό
της οριστικής στάθμης της οδού, ανώνυμης και αδιάνοικτης, που βρίσκεται έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του
στο Ο.Τ. 12, του οικισμού Σταυροχωρίου στην Δ.Ε. Σταυρούπολης.
Με την ανωτέρω σχετική αίτηση υποβλήθηκε στην υπηρεσία Δόμησης, υψομετρική μελέτη που
συντάχθηκε από τον μελετητή κ. Εμμανουήλ Δημήτριο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, της αδιάνοικτης
οδού μεταξύ των Ο.Τ.12, Ο.Τ.11 και Ο.Τ.17, προκειμένου να καθορισθεί η υψομετρική στάθμη της οδού
που έχει πρόσωπο το οικόπεδο, καθόσον η έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου (κυρωμένη Διανομή), δεν
συνοδεύεται από υψομετρικές μελέτες για τις οδούς, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του
οικισμού.
Μετά την κατάθεση στην υπηρεσία μας της συνταχθείσας υψομετρικής μελέτης η οποία συνοδεύεται
από οριζοντιογραφία, μηκοτομή, τεχνική έκθεση καθώς και από απόσπασμα της εγκεκριμένης Διανομής
έτους 1982 του Συνοικισμού Σταυροχωρίου του Υπουργείου Γεωργίας (επι της οριζοντιογραφίας), στο
οποίο εμφανίζεται η οδός μεταξύ των Ο.Τ.12, Ο.Τ.11 και Ο.Τ.17, για την οποία έχει συνταχθεί η
υψομετρική μελέτη, έγιναν παρατηρήσεις – διορθώσεις που υποδείχθηκαν στον μελετητή.
Η μελέτη ελέγχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και έχοντας υπόψη :
1. Την παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 4067/12
2. Το με αριθμ πρωτ. 45533/26-11-2015 έγγραφο του ΥΠΕΝ
3. Το με αριθμ πρωτ 116967/4820/6-11-14 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου
εισηγούμεθα
να εγκρίνετε την προτεινόμενη υψομετρική μελέτη σύμφωνα με τα συνημμένα, στην παρούσα εισήγηση,
σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και τεχνικής έκθεσης.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της προτεινόμενης υψομετρικής μελέτης, της
αδιάνοικτης οδού μεταξύ των Ο.Τ.12, Ο.Τ.11 και Ο.Τ.17, προκειμένου να καθορισθεί η υψομετρική στάθμη
της οδού που έχει πρόσωπο το οικόπεδο, καθόσον η έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου (κυρωμένη Διανομή),
δεν συνοδεύεται από υψομετρικές μελέτες για τις οδούς, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του
οικισμού.
Σύμφωνα με τα συννημένα , σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, και τεχνικής έκθεσης τα οποία
επισυνάπτοντα και, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
……………………………………………………………………………………………………………...
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7/7/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

