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Από το πρακτικό της 6 /2019 τακτικής συνεδρίασης του συμβουλίου
της Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας
Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 24-9-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα
17.00 μμ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Κοινότητας
Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 10420/20-92019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 89 και 90
του Ν.4555/2019 αντίστοιχα, η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω
παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος (Πρόεδρος)
2)Παπάζογλου Καλλιόπη
3)Καφαδάρης Πέτρος
4)Τσακάλης Αριστείδης
5)Χαϊτίδου Πηνελόπη
6)Τσιρτσιμάλης Κων/νος
7)Σαββίδης Λάζαρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Αριθ.Απόφ: 19/2019

ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί διαφόρων θεμάτων
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι
με αφορμή τη λήψη της αριθ.18/2019 απόφασή μας με την οποία προτάθηκε το
πρόγραμμα
εκτελεστέων έργων της
Κοινότητας Προσοτσάνης από
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2020, και κάλεσε τα μέλη να καταθέσουν τις προτάσεις και
παρατηρήσεις τους για θέματα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και θα
συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και τη τοπική
ανάπτυξη.
Αρχικά πήρε το λόγο η κα Παπάζογλου Καλλιόπη η οποία αναφέρθηκε σε

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κατά τις καθημερινές ενασχολήσεις
των παιδιών τους:
1.-Αδυναμία
στάθμευσης
των
επιβατικών
αυτοκινήτων
κατά
τις
απογευματινές ώρες για την επιβίβαση ή αποβίβαση των μικρών παιδιών από τα
αυτοκίνητα στο δημοτικό κτίριο της οδού Ελ.Βενιζέλου όπου πραγματοποιούνται
μαθήματα μπαλέτου. Διπλοπαρκαρίσματα, αυτοκίνητα που κινούνται από αντίθετες
κατευθύνσεις, στάθμευση οχημάτων για αρκετή ώρα. Ισως λυθεί το πρόβλημα με
τη δημιουργία χώρου πάρκιγκ στο οικόπεδο απέναντι από το κτίριο.
2.- Δημιουργία στίβου με ταρτάν στο Εθνικό Στάδιο
3.-Σήμανση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο διότι παρουσιάζεται κυκλοφοριακό
πρόβλημα το πρωί και το μεσημέρι κατά την προσέλευση και κατά την αποχώρηση
των μαθητών. Το πρόβλημα επιτείνεται από τα 2 λεωφορεία που σταθμεύουν για να
αποβιβάσουν και να επιβιβάσουν παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Το
πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μονοδρόμηση του τμήματος του δρόμου μπροστά από
την είσοδο του σχολείου από τη διασταύρωση με το δρόμο προς Κοκκινόγεια έως
την πρώτη στροφή και τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων προειδοποίησης και
απαγόρευσης.
Επισημαίνονται διάφορες εργασίες και κατασκευές που αφορούν στο 3 ο
Δημοτικό Σχολείο :
- Ασφαλτόστρωση γηπέδου ποδοσφαίρου (εντός της αυλής του σχολείου)
ώστε να μην λασπώνει ο χώρος ούτε να σηκώνεται σκόνη όταν παίζουν τα παιδιά.
- Ταπητόστρωση του γηπέδου βόλεϋ με ελαστικό τάπητα
- Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στην δυτική είσοδο του σχολείου (από
την οποία εισέρχονται και εξέρχονται όλα τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι
επισκέπτες. Μήκος περίπου 50 τ.μ..
- Κατασκευή σχαρωτού φρεατίου απορροής των όμβριων υδάτων εγκάρσια
στο δρόμο έξω από τη δυτική αυλόπορτα του σχολείου (σε απόσταση περίπου 15
μέτρων). Τα νερά όταν συγκεντρώνονται δυσχεραίνουν τη διέλευση των παιδιών
και των οικογενειών τους πεζή και με τα αυτοκίνητά τους.
- Βάψιμο του περιμετρικού τοιχίου της περίφραξης του σχολείου από την
εσωτερική και εξωτερική πλευρά του. Το τοιχίο έχει αρχίσει να αποσαθρώνεται και
εάν δεν βαφεί η κατάστασή του θα χειροτερεύσει.
- Κατασκευή δύο ανοιγόμενων παραθύρων στα δύο γυάλινα αίθρια του
σχολείου ώστε να είναι δυνατός ο αερισμός των χώρων. Ιδιαίτερα τους ζεστούς
μήνες οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται (λόγω της γυάλινης κατασκευής) είναι
πολύ μεγάλες.
4.-Ενίσχυση του εθελοντισμού με διάφορες δράσεις σχετικά
 Με
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δενδροφυτεύσεις,
καθαρισμός βλάστησης, ανακύκλωση,
 Με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, εργασίες σε παραδοσιακά
κτίσματα,
 Την κοινωνική προσφορά, δημιουργική απασχόληση παιδιών, εργασίες σε
σχολεία και παιδικές χαρές, στήριξη ατόμων με αναπηρίες , δημιουργία
ομάδας αιμοδοσίας.
 Την προώθηση του πολιτισμού, τοπικές εορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε
συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις υπηρεσίες του Δήμου
Ο σύμβουλος κ.Καφαντάρης Πέτρος τόνισε :
 το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που επικρατεί στην κεντρική πλατεία με









τη στάθμευση επιβατικών αυτοκινήτων δεξιά , αριστερά ακόμη και μέσα στο
χώρο της πλατείας για μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας, με αποτέλεσμα
οι πεζοί εκτός από το να μην μπορούν να κινηθούν, να κινδυνεύει και η
σωματική τους ακεραιότητα. Πρότεινε την απαγόρευση της κυκλοφορίας
των οχημάτων γύρω από την κεντρική πλατεία , όχι μόνο κατά τις
καλοκαιρινές βραδυνές ώρες αλλά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Την ανάγκη μετακίνησης της λαικής αγοράς από το χώρο της οδού
Αρ.Παπαδάκη στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου , για την αποσυμφόρηση
του κέντρου
Την επιτακτική ανάγκη αγοράς αγροτεμαχίου δίπλα στο χώρο των
Νεκροταφείων για την επέκταση αυτών διότι ο υπάρχων χώρος , στατιστικά,
είναι αρκετός να καλύψει ενταφιασμούς για τα επόμενα δύο χρόνια περίπου.
Την ύπαρξη δύο αντιαεροπορικών φυλακίων του 1940 το ένα εκ των οποίων
βρίσκεται πάνω από τα μαντριά και δεύτερο μέσα στα πεύκα στην περιοχή
Ρόσλεν. Θεωρείται σκόπιμη η αξιοποίηση αυτών και η διάνοιξη δρόμου
πρόσβασης, προκειμένου να τα επισκέπτονται όσοι έρχονται στο Δήμο
καθώς επίσης και οι μαθητές των σχολείων μαθαίνοντας το ρόλο τους και τα
ιστορικά γεγονότα της εποχής.
Την ανάγκη καθαρισμου του κοινοχρήστου χώρου στις παλιές εργατικές
κατοικίες και την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αντικειμένων.

Ο σύμβουλος κ.Τσακάλης Αριστείδης πρόσθεσε στ’ ανωτέρω:
 Την ανάγκη δημιουργίας εσοχών στα κράσπεδα ορισμένων στενών δρόμων
διπλής κατεύθυνσης
για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων,
προκειμένου να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία και τη διέλευση των
οχημάτων και πεζών
 Την συντήρηση ή ασφαλτόστρωση του κόμβου στην περιοχή του Αγίου
Δημητρίου.
(η πρόταση αυτή συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων ΣΑΤΑ 2020
της Κοινότητας Προσοτσάνης)

Ο σύμβουλος κ.Τσιρτσιμάλης
γηπέδου 5Χ5 στο Εθνικό Στάδιο

Κων/νος πρότεινε την ανάγκη δημιουργίας

(η πρόταση αυτή συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα
εκτελεστέων έργων ΣΑΤΑ 2020 της Κοινότητας Προσοτσάνης)

Η σύμβουλος κ.Χαϊτίδου Πηνελόπη
τόνισε την ανάγκη συντήρησης των
κοινοχρήστων χώρων των Νεκροταφείων (επισκευή κοινόχρηστης τουαλέτας και
βρύσης)
Ο σύμβουλος κ.Σαββίδης Λάζαρος αφού συμφώνησε με τις ανωτέρω προτάσεις
πρόσθεσε
την
ανάγκη
εκτέλεσης
έργου
«Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων»
συμπεριλαμβανομένου και του περιφερειακού δρόμου (η πρόταση αυτή
συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα εκτελεστέων
Προσοτσάνης)

έργων

ΣΑΤΑ 2020 της

Κοινότητας

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του
άρθρου 83 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του
Ν.4555/2018
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία όλα τα μέλη εξέφρασαν τις

απόψεις τους και συμφώνησαν με τις συνολικές προτάσεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει τις παρακάτω συντηρήσεις- παρεμβάσεις και δράσεις :


Δημιουργία χώρου πάρκιγκ στο οικόπεδο απέναντι από το δημοτικό κτίριο
της οδού Ελ.Βενιζέλου.



Δημιουργία στίβου (ταρτάν) στο Εθνικό Στάδιο



Σήμανση προειδοποίησης-απαγόρευσης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο μονοδρόμηση του τμήματος του δρόμου μπροστά από την είσοδο του
σχολείου από τη διασταύρωση με το δρόμο προς Κοκκινόγεια έως την πρώτη
στροφή
Επισημαίνονται

διάφορες

εργασίες

παρεμβάσεις

που

αφορούν

στο

3οΔημοτικό Σχολείο: Ασφαλτόστρωση γηπέδου ποδοσφαίρου (εντός της αυλής
του σχολείου), Ταπητόστρωση του γηπέδου βόλεϋ με ελαστικό τάπητα ,
Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στην δυτική είσοδο του σχολείου Έκταση
περίπου 50 τ.μ.. , Κατασκευή σχαρωτού φρεατίου απορροής των όμβριων
υδάτων εγκάρσια στο δρόμο έξω από τη δυτική αυλόπορτα του σχολείου,
Βάψιμο του περιμετρικού τοιχίου της περίφραξης του σχολείου από την
εσωτερική και από την εξωτερική πλευρά του, Κατασκευή δύο ανοιγόμενων
παραθύρων στα δύο γυάλινα αίθρια του σχολείου


Ενίσχυση του

εθελοντισμού με διάφορες δράσεις όπως περιγράφονται

στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης


Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων γύρω από την κεντρική
πλατεία καθόλη τη διάρκεια του χρόνου



Μετακίνηση της λαικής αγοράς από το χώρο της οδού Αρ.Παπαδάκη στην
περιοχή του Αγίου Δημητρίου



Αγορά αγροτεμαχίου δίπλα στο χώρο των Νεκροταφείων για την επέκτασή
τους



Αξιοποίηση δύο αντιαεροπορικών φυλακίων του 1940 και διάνοιξη
δρόμου πρόσβασης



Καθαρισμός κοινοχρήστου χώρου στις παλιές εργατικές κατοικίες και
απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αντικειμένων



Κατασκευή εσοχών στα κράσπεδα των στενών δρόμων διπλής κατεύθυνσης
για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων



Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων των Νεκροταφείων (τουαλέτας και
βρύσης)

Παραπέμπει την απόφαση αυτή στο Δήμαρχο και την Τεχνική Υπηρεσία , για τις

παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2019
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως
ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

