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ΘΕΜΑ

Πρόταση για ασφαλτόστρωση δρόμου εκτός οικισμού Βασιλικών και μετατόπισης

στάσης ΟΑΣΘ λόγω ειδικών συνθηκών

Στα  Βασιλικά,  σήμερα  την  30-10-2019  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 18:00  στο  γραφείο  της

Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συμβούλιο Βασιλικών σε τακτική

συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ΄αριθμ.44051/23-10-2019  έγγραφή  πρόσκληση  του

Προέδρου,  η  οποία  ανακοινώθηκε  και  επιδόθηκε  εις  ένα  έκαστον  των  συμβούλων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.89 Ν.4555/18.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών

βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καρακώττας Αστέριος

2.Ιωαννίδης Νικόλαος          Κανείς

3.Μουστάκας Γεώργιος

4.Γιαννιού Όλγα

5.Καραμανώλη Αργυρή

6.Σαλαγκούδη Ανδρονίκη

7.Βουλγαρούδης Γεώργιος

    

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ελευθερία-Τριανταφυλλιά  Κυρκούδη,

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε  την  έναρξη της  συνεδρίασης  και  εισηγούμενος το  2ο

θέμα της ημερήσιας διατάξεως είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 περ.ιβ του

Ν.4555/2018 το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει γνώμη και προτάσεις, είτε με

δική  του  πρωτοβουλία  είτε  κατόπιν  παραπομπής  από  τα  αρμόδια  όργανα  του

Δήμου, μεταξύ των άλλων και για την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που

αφορούν τους κατοίκους  και  την  περιφέρεια της  κοινότητας,  ιδίως  αστέγων και

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τόνισε την αναγκαιότητα για την ασφαλτόστρωση

ενός δρόμου εκτός οικισμού Βασιλικών στη θέση «Πινσώνα» και συγκεκριμένα της

ανώνυμης  αγροτικής  οδού  κάθετη  στην  Εθνική  Οδό  Θεσσαλονίκης  –Πολυγύρου

δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Βασιλικών «ΑΕΤΟΣ» διότι αυτή η οδός εξυπηρετεί

παίχτες της ομάδας και θεατές των αγώνων του γηπέδου, επιχειρήσεις και πλήθος

κατοικιών  μεταξύ  των  οποίων  και  μια  οικία  όπου ζει  και  ένα  ζευγάρι  ΑμεΑ  με

πρόβλημα τυφλότητας.



Για το εν λόγω θέμα υποβλήθηκε στον Δήμο Θέρμης από ομάδα κατοίκων

της περιοχής ενυπόγραφη επιστολή, αντίγραφο της οποίας παραδόθηκε και στον

Πρόεδρο από τους υπογράφοντες, όπου αναλυτικά περιγραφόταν διάφορα θέματα

που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, ιδιαιτέρως για τα άτομα ΑμεΑ.

Για το θέμα ο Πρόεδρος, γνωρίζοντας τη νομοθεσία που προβλέπεται να τις

ασφαλτοστρώσεις δρόμων εκτός οικισμού, τα προβλεπόμενα για τις μετακινήσεις

στάσεων ΟΑΣΘ και  για  όλα  τα επί  μέρους θέματα  της  επιστολής  των  κατοίκων

πρότεινε να ενταχθεί η ασφαλτόστρωση του εν λόγω δρόμου στο επόμενο τεχνικό

πρόγραμμα, να γίνει μελέτη με την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Τ.Υ. για τη μετατόπιση

των στάσεων ΟΑΣΘ και να γίνει έρευνα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες

που  προσβλέπουν  στη  βελτίωση  των  συνθηκών  διαβίωσής  τους  αλλά  και  των

προκλήσεων  που  αντιμετωπίζουν  στην  καθημερινή  τους  ζωή  βάση  Ευρωπαϊκής

Νομοθεσίας.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την

εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Με γνώμονα την ευαισθητοποίηση  όλων των συμβούλων σε θέματα που

αφορούν την ίση αντιμετώπιση όλων των κοινωνικών ομάδων προτείνει:

- να γίνει έρευνα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες που προσβλέπουν

στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους αλλά και των προκλήσεων που

αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή βάση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

- να γίνει μελέτη με την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Τ.Υ. για τη μετατόπιση των

στάσεων ΟΑΣΘ.

- να ενταχθεί  η ασφαλτόστρωση του εν λόγω δρόμου στο επόμενο τεχνικό

πρόγραμμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2019

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών

        ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ

       


