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Από το Πρακτικό της 1ης/27-02-2018 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜA: Επέκταση ασφαλτόστρωσης οδού Θυώνης μετά την οδό Χλωρίδων
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2018, 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.6840/22-02-2018 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 τέσσερις (4) από τους Συμβούλους
της Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ποτίδης Χρήστος
Ουσταμπασίδης Σταύρος
Συμεωνίδης Παναγιώτης
Ιατρίδου Μαργαρίτα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Τεχλικίδης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
Πρίν την εισήγηση του 1ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο
Τοπικός
Σύμβουλος
κος
Συμεωνίδης
Παναγιώτης
έθεσε
αίτημα
ενημέρωσης του Συμβουλίου σχετική με την εξέλιξη της σύμβασης,
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
υδάτων στην Δ.Κ. Δροσιάς» της οποίας η κατακύρωση εγκρίθηκε με την
276/10-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου
ζητήθηκε η παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
κου Ράϊκου Δημητρίου ο οποίος και ενημέρωσε του Συμβούλους
λέγοντας : … Η εν λόγω σύμβαση αφορά περίπου 380 καινούργιες
συνδέσεις στην Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς και σε άλλες περιοχές
του Δήμου Διονύσου. Ο εργολάβος ξεκίνησε τις εργασίες του από την
Δ.Κ. Κρυονερίου όπου θα τελειώσει 30 συνδέσεις που έχουν
απομείνει, μετά θα κάνει 10 συνδέσεις στον Άγιο Στέφανο και θα
έρθει μετά από ενάμισι μήνα στην Δροσιά να κάνει τις υπόλοιπες 340
περίπου συνδέσεις κλείνοντας έτσι την εν λόγω σύμβαση. Προς το
τέλος του 2018 θα έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι διαδικασίες,
(μελέτες, δημοπράτηση, κατοχύρωση, σύμβαση) νέου έργου που θα
ολοκληρώσει το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της Δημοτικής
Κοινότητάς μας. …

Μετά την ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο, ο Πρόεδρος εισηγούμενος
στο Τοπικό Συμβούλιο το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα
εξής:
Κατόπιν πολλών τηλεφωνικών οχλήσεων κατοίκων της οδού Θυώνης,
στην προέκτασή της μετά την οδό Χλωρίδων, με αίτημά την διάνοιξη
και ασφαλτόστρωση του δρόμου έμπροσθεν των κατοικιών τους,
προτείνω ως προσωρινή λύση και μέχρι την ψήφιση του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου Διονύσου, την απόρριψη και συμπίεση εκεί
του υλικού (ασφάλτου) που συγκεντρώνεται από το φρεζάρισμα των υπό
ασφαλτόστρωση οδών του Δήμου, ώστε να δημιουργηθεί προσπελάσιμος
δρόμος για τους πεζούς και τα οχήματά τους και προς αποφυγή των
πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται εκεί.
Ουσταμπασίδης Σταύρος: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου αλλά
θα ήθελα να ασφαλτοστρωθεί προσωρινά, με τον ίδιο τρόπο και η οδός
Π. Μελά, από την οδό Κερασούντος μέχρι και την οδό Θέτιδος μέχρι
την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος.
Συμεωνίδης Παναγιώτης: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου και με
την πρόταση του κου Ουσταμπασίδη Σταύρου.
Ιατρίδου Μαργαρίτα: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου και με
την πρόταση του κου Ουσταμπασίδη Σταύρου.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.
Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο,
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Και συμφωνεί, ως προσωρινή λύση για τους κατοίκους των οδών

Θυώνης και Π. Μελά, μέχρι και την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος
του Δήμου Διονύσου, την απόρριψη και συμπίεση εκεί του υλικού
(ασφάλτου)
που
συγκεντρώνεται
από
το
φρεζάρισμα
των
υπό
ασφαλτόστρωση οδών του Δήμου, ώστε να δημιουργηθούν προσπελάσιμοι
δρόμοι για τους πεζούς και τα οχήματά τους και προς αποφυγή των
πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται στα σημεία αυτά.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 01/2018
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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