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Από το Πρακτικό της 4ης/02-07-2019 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜA: Τοποθέτηση εναέριου υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ.
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός
Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.
24050/26-04-2019
έγγραφη
πρόσκληση
του
Προέδρου
της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για
συζήτηση και γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας
δ/ξης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες πέντε (5) από τους Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ποτίδης Χρήστος
Ουσταμπασίδης Σταύρος
Συμεωνίδης Παναγιώτης
Ιατρίδου Μαργαρίτα
Τεχλικίδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής:
Με το υπ’αριθ. πρωτ. 19596/20-05-2019 έγγραφό της, η Δ/νση
Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου μας διαβίβασε το υπ’αριθ. πρωτ.
7714/02-04-2019 του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το οποίο το Τοπικό
Συμβούλιο
της
Δημοτικής
Κοινότητας
Δροσιάς
θα
πρέπει
να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την προτεινόμενη θέση για την εγκατάσταση
νέου εναέριου υποσταθμού.
Το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ μεταξύ των άλλων αναφέρει …Σε συνέχεια
της εξέτασης αντιμετώπισης και κάλυψης των φορτίων στην περιοχή
της Δροσιάς Αττικής, για βελτίωση της ποιότητας τάσης του Δικτύου
και εξάλειψη των πτώσεων τάσης που έχουν παρατηρηθεί, θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση νέου
εναέριου Υ/Σ 20/0,4 KV στην περιοχή. …προτεινόμενης θέσης, στη
συμβολή των οδών Καρδερίνας & Κωστή Παλαμά…, η οποία είναι
κεντροβαρική σύμφωνα με τα φορτία που εξυπηρετούνται και έχει
επιλεγεί …, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των αποστάσεων
ασφαλείας από τα παρακείμενα ακίνητα.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την επανεξέταση από τον ΔΕΔΔΗΕ,
της τοποθέτησης υπόγειου αντί για εναέριου υποσταθμού και αποστολή
της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να
εισηγηθεί σχετικά.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση
Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο,
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Και εγκρίνει την εισήγηση για επανεξέταση από τον ΔΕΔΔΗΕ, της
τοποθέτησης υπόγειου αντί για εναέριου υποσταθμού και αποστολή της
απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να
εισηγηθεί σχετικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 10/2019
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Συμβουλίου

