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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς:

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

Θέμα 4ο: Διάνοιξη των οδών 1. Μυτιλήνης και Αγρινίου στο τμήμα που 

                 καταλήγουν στην οδό Αγ. Παρασκευής 2. Πανσέδων και 

                Κυκλαμίνων στο τμήμα που καταλήγουν στην οδό Αγ. 

                Παρασκευής και 3. Αίμωνος στο τμήμα που καταλήγει στην 

                  οδό Αγ. Παρασκευής. 

            ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ

 Α.  Σύμφωνα  με  προφορικά  αιτήματα  κατοίκων  ζητείται  η  επέκταση  των  οδών 
Μυτιλήνης και Αγρινίου, ώστε να φτάνουν μέχρι την οδό Αγ. Παρασκευής. Η υψομετρική 
διαφορά  είναι  τέτοια  που  είναι  δυνατή  η  διάνοιξη  των  οδών  Το  έργο  πρέπει  να  μην 
καθυστερήσει, διότι  ενδεχομένως θα υπάρξουν ιδιοκτησιακά προβλήματα.

 Β.  Επίσης  οι  κάτοικοι  της  οδού  Πανσέδων  από  την  οδό  Κυκλαμίνων,  έχουν 
επανειλημμένα ζητήσει να επεκταθεί η οδός και να συνδεθεί με εκείνη της Αγ. Παρασκευής 
όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα του αγωγού όμβριων υδάτων. Η υψομετρική διαφορά είναι 
τέτοια που είναι δυνατή η διάνοιξη της οδού.  Να σημειωθεί ότι ο δρόμος σήμερα είναι  
σημείο  συγκέντρωσης  απορριμμάτων.  Το  έργο  πρέπει  να  μην  καθυστερήσει  διότι 
ενδεχομένως θα υπάρξουν ιδιοκτησιακά προβλήματα.  

Γ. Ομοίως,  οι κάτοικοι της οδού Αίμωνος έχουν ζητήσει να επεκταθεί η οδός και να 
συνδεθεί  με  εκείνη  της  Αγ.  Παρασκευής  όπου  ολοκληρώθηκαν  τα  έργα  του  αγωγού 
όμβριων υδάτων.  Η υψομετρική διαφορά είναι  τέτοια που είναι  δυνατή η διάνοιξη της 
οδού. Να σημειωθεί ότι περίοικος έχει σχηματίσει  ράμπα  στο τμήμα της οδού, για την 
εξυπηρέτηση της ιδιοκτησίας του, εμποδίζοντας την διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο.  
Το  έργο  πρέπει  να  μην  καθυστερήσει  διότι  ενδεχομένως  να  υπάρξουν  ιδιοκτησιακά 
προβλήματα.

Θεωρώ  ότι  για  την  εφαρμογή  του  σχεδίου  των  περιοχών,  την  διακίνηση  των 
οχημάτων, ιδιαίτερα των πυροσβεστικών και ασθενοφόρων,  αλλά και την αποφυγή τυχόν 
νομικών  εμποδίων,  σε  περίπτωση  υπάρξεως  επιδόξων  διεκδικητών  της  δημόσιας 
περιουσίας, πρέπει να επισπευσθούν τα πιο πάνω έργα.

   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

  Θα  πρέπει  να  γίνουν  τα  αναφερόμενα  έργα  στους  δρόμους  αυτούς,  εφόσον 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις  και είναι χαρακτηρισμένοι ως δρόμοι να προβεί ο 
Δήμος στις απαιτούμενες ενέργειες για την διάνοιξη τους  ώστε να  βελτιωθεί  το επίπεδο 
των κατοίκων μας.      

 Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.                              



  ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ      

  


