ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 6ης Ιουλίου 2017.
Αριθ. Απόφασης 69

Περίληψη
Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση της υλοποίησης ορίων των
κορυφών 2,3 & 4 στον οικισμό Δαφνώνα του Δήμου Ξάνθης.

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
3. Μαρίνος Σδρέβανος
2. Αλέξανδρος Κυριακίδης
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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.πρωτ.1498/22-62016 εισήγηση του προϊσταμένου της δ/νσης δόμησης του Δήμου Ξάνθης η οποία πρωτοκολλήθηκε από την
υπηρεσία μας με αρ.27314/29-6-2016, η οποία έχει ως εξής:
Σχετ. : 1. Η με αρ. πρωτ. 1498/2016 αίτηση του κ. Εφραιμίδη Νικολάου. 2. Ο φάκελος της μελέτης. 3.Η με
αριθμό 3476/09.09.1986 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 154/Δ/27.02.1987), με θέμα «Καθορισμός
ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Δαφνώνα του Ν. Ξάνθης».
Με την ανωτέρω αίτηση ζητείται η έγκριση υλοποίησης των κορυφών της οριοθέτησης του οικισμού
Δαφνώνα στα σημεία 2, 3 & 4. Κατόπιν ελέγχου της ακρίβειας των συντεταγμένων των εν λόγω κορυφών
στο τοπογραφικό διάγραμμα του φακέλου της μελέτης, σας αποστέλλουμε τοπογραφικά διαγράμματα και
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
την υλοποίηση της εφαρμογής σε τμήμα των ορίων του οικισμού Δαφνώνα επί των κορυφών 2, 3 & 4, όπως
φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο κ. Δημήτριος Εμμανουήλ Αγρονόμος
Τοπογράφος Μηχανικός, έχοντας ευθύνη των μετρήσεων και βάσει της 3476/1986 απόφασης Νομάρχη
Ξάνθης (ΦΕΚ 154/Δ/27.02.1987), με συντεταγμένες στα κάτωθι σημεία αναφοράς ως εξής:
Συντεταγμένες σημείων στο σύστημα ΕΓΣΑ ‘87
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
2
555664,518
4563143,031
3
555916,413
4563291,422
4
556062,520
4563464,807
Συντεταγμένες σημείων στο σύστημα HATT
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
2
16575,245
-3344,821
3
16828,018
-3197,723
4
16975,102
-3025,058
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Η εφαρμογή των ορίων θα ισχύει στο ανωτέρω τμήμα όπως αυτή θα καθοριστεί από τις αποφάσεις
εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων και η υλοποίηση θα γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε ενδιαφερόμενου
ιδιώτη και συντάξαντος μηχανικού.
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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υλοποίησης της εφαρμογής σε τμήμα των ορίων του
οικισμού Δαφνώνα επί των κορυφών 2, 3 & 4, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που
συνέταξε ο κ. Δημήτριος Εμμανουήλ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, έχοντας ευθύνη των μετρήσεων
και βάσει της 3476/1986 απόφασης Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 154/Δ/27.02.1987), με συντεταγμένες στα
κάτωθι σημεία αναφοράς ως εξής:
Συντεταγμένες σημείων στο σύστημα ΕΓΣΑ ‘87
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
2
555664,518
4563143,031
3
555916,413
4563291,422
4
556062,520
4563464,807
Συντεταγμένες σημείων στο σύστημα HATT
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
2
16575,245
-3344,821
3
16828,018
-3197,723
4
16975,102
-3025,058
Η εφαρμογή των ορίων θα ισχύει στο ανωτέρω τμήμα όπως αυτή θα καθοριστεί στην συνέχεια από τις
αποφάσεις εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων και η υλοποίηση θα γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε
ενδιαφερόμενου ιδιώτη και συντάξαντος μηχανικού.
………………………………………………………………………………………………...
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2017.
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

