ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 6ης Ιουλίου 2017.
Αριθ. Απόφασης 70

Περίληψη
Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση της υλοποίησης ορίων των
κορυφών 1,2,3 & 4 του οικισμού Ν. Μορσίνης 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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.πρωτ.1450/22-62016 εισήγηση του προϊσταμένου της δ/νσης δόμησης του Δήμου Ξάνθης η οποία πρωτοκολλήθηκε από την
υπηρεσία μας με αρ.27312/29-6-2016, η οποία έχει ως εξής:
Σχετ. : 1. Η με αρ. πρωτ. 1450/2016 αίτηση του κ. Λόη Μιχαήλ. 2. Ο φάκελος της μελέτης. 3.Η με αριθμό
3472/09.09.1986 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 146/Δ/26.02.1987), με θέμα «Καθορισμός ορίων,
όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Ν. Μορσίνης του Ν. Ξάνθης».
Με την ανωτέρω αίτηση ζητείται η έγκριση υλοποίησης των κορυφών της οριοθέτησης του οικισμού Ν.
Μορσίνης στα σημεία 1, 2, 3, & 4 (αντιστοίχως ως 1, 64, 65 & 63 της Διανομής Υπ. Γεωργίας έτους 1979
του συνοικισμού Ν. Μορσίνης). 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 Ν. Μορσίνης επί των κορυφών 1, 2, 3, &
4, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο κ. Μιχαήλ Λόης Αγρονόμος
Τοπογράφος Μηχανικός, έχοντας ευθύνη των μετρήσεων και βάσει της 3472/1986 απόφασης Νομάρχη
Ξάνθης (ΦΕΚ 146/Δ/26.02.1987), με συντεταγμένες στα κάτωθι σημεία αναφοράς ως εξής:
Συντεταγμένες σημείων στο σύστημα ΕΓΣΑ ‘87
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
1 (1)
571237,014
4552106,631
2 (64)
571265,955
4552041,911
3 (65)
571282,750
4552049,914
4 (64)
571452,094
4551671,421
Συντεταγμένες σημείων στο σύστημα HATT
(σε συνδυασμό με τα ορόσημα του συνοικισμού Ν.Μορσίνης Διανομής
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
1 (1)
-9891,785
-14543,558
2 (64)
-9863,548
-14608,621
3 (65)
-9846,658
-14600,802
4 (63)
-9681,434
-14981,308
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
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Η εφαρμογή των ορίων θα ισχύει στο ανωτέρω τμήμα όπως αυτή θα καθοριστεί στη συνέχεια 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
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υλοποίησης της εφαρμογής σε τμήμα των ορίων του
οικισμού Ν. Μορσίνης επί των κορυφών 1, 2, 3, & 4, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα που συνέταξε ο κ. Μιχαήλ Λόης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, έχοντας ευθύνη των
μετρήσεων και βάσει της 3472/1986 απόφασης Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 146/Δ/26.02.1987), με
συντεταγμένες στα κάτωθι σημεία αναφοράς ως εξής:
Συντεταγμένες σημείων στο σύστημα ΕΓΣΑ ‘87
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
1 (1)
571237,014
4552106,631
2 (64)
571265,955
4552041,911
3 (65)
571282,750
4552049,914
4 (64)
571452,094
4551671,421
Συντεταγμένες σημείων στο σύστημα HATT
(σε συνδυασμό με τα ορόσημα του συνοικισμού Ν.Μορσίνης Διανομής
ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Ψ
1 (1)
-9891,785
-14543,558
2 (64)
-9863,548
-14608,621
3 (65)
-9846,658
-14600,802
4 (63)
-9681,434
-14981,308
Η εφαρμογή των ορίων θα ισχύει στο ανωτέρω τμήμα όπως αυτή θα καθοριστεί στη 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 70/2017.
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

