
Παρεμβάσεις - Προτάσεις

του Κώστα – Πολυχρόνη Τίγκα

  

Δημοτικού Συμβούλου Παπάγου - Χολαργού

  

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας – Πολυχρόνης Τίγκας
έκανε προ Ημερησίας Διατάξεως, δύο Παρεμβάσεις – Προτάσεις  ανά μία για Χολαργό και
Παπάγο.

      

Για Χολαργό

  

Από οκταμήνου και πλέον έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με τις υπό
αντικατάσταση τσιμέντινες κολώνες της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, σε επτά θέσεις κατά μήκος
της οδού 17 Νοέμβρη(γωνία 17 Νοε. και Σερίφου, γωνία 17 Νοε. και Τήνου κλπ) και σε άλλες
δώδεκα περίπου θέσεις σε άλλα σημεία στο Χολαργό, υπάρχουν τσιμέντινες κολώνες που
γύρω από τη βάση τους έχει γίνει εκσκαφή σε ακτίνα 1-2 μέτρων για να αντικατασταθούν.   
 

  

Ο κίνδυνος που δημιουργείται είναι πολύ μεγάλος και καταρχήν για τα παιδιά, που εάν
ξεφύγουν της προσοχής του συνοδού τους είναι πολύ πιθανό να βρεθούν μέσα στην
εκσκαφή με απρόβλεπτες συνέπειες. Ακόμη στην κατάσταση που είναι τώρα οι κολώνες
εάν ένα αυτοκίνητο προσκρούσει σε κάποια από αυτές, είναι βέβαιο ότι θα πέσει και ποιος
ξέρει ποια και πόσο σοβαρά θα είναι τα αποτελέσματα.
 Κατόπιν των προαναφερθέντων και παρά το γεγονός ότι η αντικατάσταση των κολώνων
αυτών δεν είναι έργο του Δήμου, έχω τη γνώμη ότι ο Δήμος νομιμοποιείται να ζητήσει από
τη ΔΕΗ την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών, αφού από την παρατεινόμενη παρούσα
κατάσταση τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η ασφάλεια των δημοτών του. 

  

Παρακαλώ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επί των Τεχνικών έργων να επικοινωνήσει με τη ΔΕΗ
και να ενημερώσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Για Παπάγο

  

Στο Σχολικό Συγκρότημα της οδού Μακεδονίας στεγάζονται τα 2ο – 3ο Δημοτικά Σχολεία
και το σύνολο των μαθητών τη φετινή σχολική χρονιά είναι τριακόσια εβδομήντα επτά
(377). 

  

Οι δρόμοι που προσεγγίζουν στα Σχολεία από τη Βόρεια και Δυτική πλευρά (πλευρά προς
τον Υμηττό) είναι οι : Χατζηκωνσταντή, Πωγωνίου και Σακελλαρίου και οι οποίοι
χρησιμοποιούνται κυρίως από Σχολές Οδηγών.

  

Το πρόβλημα που δημιουργείται από τις συνεχείς διελεύσεις εκπαιδευτικών οχημάτων είναι
ιδιαίτερα σοβαρό για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς που τα συνοδεύουν καθημερινά στο
Σχολείο τους.
Πρόσφατα μάλιστα παρά λίγο να έχουμε σοβαρό τραυματισμό παιδιού εξ αιτίας της
απειρίας του εκπαιδευόμενου οδηγού.

  

Η κατάσταση αυτή κρατά σε αναστάτωση από χρόνια τους γονείς, τους δασκάλους, τους
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και  τους κατοίκους της περιοχής.
 Έγιναν και παλαιότερα προσπάθειες οι οποίες δυστυχώς δεν είχαν το επιθυμητό
αποτέλεσμα δηλαδή την εκτροπή των εκπαιδευτικών οχημάτων στο ύψος της οδού
Πωγωνίου προς την οδό Μακεδονίας και τη μη προσέγγισή τους στο Σχολικό Συγκρότημα.

  

Όλες προσπάθειες που έγιναν και συνιστούσαν στις Σχολές Οδηγών να αποφεύγουν τη
χρήση των δρόμων αυτών, δεν απέδωσαν έστω και αν είχε εμπλακεί σοβαρά και η
Διεύθυνση Μεταφορών της τότε Νομαρχίας.

  

Είναι απόλυτα σαφές ότι το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα μπορεί να λυθεί μόνο με την:

  

α. Απαγόρευση εισόδου οχημάτων από οδό Χατζηκωνσταντή - στο ύψος της οδού Πωγωνίου
– και από Σακελλαρίου  προς τα σχολεία.
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β. Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από Χατζηκωνσταντή δια της οδού Πωγωνίου
προς την οδό Μακεδονίας.

  

γ. Μετατροπή του τμήματος της  οδού Χατζηκωνσταντή  από το ύψος της οδού Πωγωνίου
μέχρι τα σχολεία, της οδού Πωγωνίου και της οδού Σακελλαρίου, σε οδούς «Ήπιας
Κυκλοφορίας».

  

δ. Είσοδο των οχημάτων των  κατοίκων της περιοχής με ειδική άδεια.

  

Προτείνεται όπως στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση
των κοινωνικών προβλημάτων, να δοθεί αποτελεσματική και μόνιμη λύση στο σοβαρό αυτό
πρόβλημα που επί χρόνια ταλαιπωρεί και απειλεί τη ζωή παιδιών, γονέων  και κατοίκων,
λύση με βάση τα προτεινόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

  

Το πρόβλημα είναι σοβαρό, αλλά η αντιμετώπισή του εύκολη. Θέλει όμως ισχυρή βούληση
και πιστεύω ότι θα την επιδείξετε. 

  

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας και την ενημέρωση εντός μηνός όπως προβλέπεται από
τον κανονισμό.
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