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Θέμα 1
ο
: «Προβλήματα που προκύπτουν από την κατασκευή του δικτύου 

   της αποχέτευσης  σε όλη την Δ.Ε. Διονύσου»  
       

 

Κατά τη διάρκεια του έργου για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στη Δ. Ενότητα 

Διονύσου, η εταιρεία «Τοξότης» που ανέλαβε το έργο, έχει αφήσει στη θέση Πηγαδάκι, δεξιά της 

Λεωφ. Διονύσου στο ρεύμα προς Αθήνα, πάρα πολλά μπάζα, δημιουργώντας μία πολύ άσχημη 

εικόνα για την Δ. Ενότητά μας.  Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα σημεία, σε μικρότερο βαθμό. Παρά 

τις επανειλημμένες οχλήσεις μας για την απομάκρυνσή τους τόσο στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου όσο και στον ίδιο τον εργολάβο, η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη και δεχόμαστε 

καθημερινά πλήθος παραπόνων για το θέμα.  

 

Επίσης όλο το οδικό δίκτυο της Δ. Ενότητας (όπου έχει περάσει) έχει σχεδόν καταστραφεί. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4581/07.02.2018 έγγραφό μας, διαμαρτυρηθήκαμε για πολλοστή φορά στην 

τεχνική υπηρεσία για το θέμα των κατεστραμμένων οδών στη Δ. Ενότητά μας. Το πρόβλημα των 

καθιζήσεων και των λακκουβών προκύπτει πιθανόν λόγω του ότι δεν γίνεται σωστή τμηματική 

συμπίεση της επιστρωμάτωσης. Θα έπρεπε να υπάρχει πιο σωστή επίβλεψη από πλευράς Δήμου.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου μας έχει γίνει με την οικονομική 

συμβολή των ίδιων των κατοίκων, που βλέπουν τώρα οι δρόμοι έξω και γύρω από τα σπίτια τους να 

έχουν γεμίσει λακκούβες ή να είναι πολύ άσχημα καλυμμένοι. Όλοι οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ 

δυσαρεστημένοι λόγω του ότι, δεν θεωρούν ότι το έργο της αποχέτευσης πρέπει να έχει σαν 

αποτέλεσμα την καταστροφή όλου του οδικού δικτύου μας. 

 

Τέλος, κατά την διάρκεια των εκσκαφών, έχει δημιουργήσει ο εργολάβος πλήθος βλαβών 

στο δίκτυο ύδρευσης με αποτέλεσμα να μένουν οι κάτοικοι στους παράπλευρους δρόμους για 

πολλές ώρες χωρίς νερό, αλλά  και να απασχολείται το προσωπικό της ύδρευσης του Δήμου για την 

αποκατάστασή τους, τη στιγμή που εκκρεμούν άλλες βλάβες που έχουν προτεραιότητα στην 

αποκατάσταση. Θα έπρεπε ο εργολάβος να έχει υδραυλικούς δικούς του για να φτιάχνουν τις 

βλάβες και να υπάρχει μεγαλύτερη επίβλεψη την ώρα που κάνει τις εκσκαφές. 

 

 

 

 

 



 

Εισηγούμαι να γίνει μία συνάντηση του τοπικού συμβουλίου μας με τον Δήμαρχο και τον 

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, για να διαμαρτυρηθούμε για τα ανωτέρω θέματα. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

της  Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου 

 

 

 

 

Αναστάσιος Ι. Μπάσης 


