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Θέκα: «Αηηήκαηα πιιόγνπ» 
Τινπνηώληαο απνθάζεηο ηεο Γ..  ζηηο 15/11/2015 ηνπ Γ ηνπ ζπιιόγνπ, 

ζαο ππνβάιινπκε ην παξαθάησ ππόκλεκα κε αηηήκαηα - πξνηάζεηο θαη ζαο παξαθαινύκε γηα ηε 
δηθή ζαο αξσγή πξνο επίιπζή ηνπο. 

 

1. Καζαξηζκόο ηνπ αγσγνύ ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνύ ν νπνίνο έρεη 
λα θαζαξηζζεί  πνιιά ρξόληα κε απνηέιεζκα πιεκύξεο ζηελ νδό Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ ηελ 

θαζηζηνύλ αδηάβαηε. 
2. Η εγθαηάιεηςε ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ε απαγόξεπζε ρξήζεο ηεο απνηειεί έλα κεγάιν 

πξόβιεκα όπσο θαη ηα δηαιπκέλα παγθάθηα ζηηο πιαηείεο.  
3. Εκπόδηα κείσζεο ηαρύηεηαο. 

Από ην 1999 ν ύιινγνο καο κε ηε ζεηηθή γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο  
Πξέβεδαο Σκήκα Σξνραίαο (1016/55/10-α) αγσλίδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία νδηθώλ εκπνδίσλ 

(ζακαξηώλ) κείσζεο ηαρύηεηαο ηξνρνθόξσλ. Ήδε ην ζέκα ζπδεηήζεθε ζε Γεκνηηθά 
πκβνύιηα θαη έηπρε ζεηηθώλ απνθάζεσλ ρσξίο πινπνίεζε. Οη νηθηζηέο καο θαη όζνη 

θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο, βηώλνπλ θαζεκεξηλά ην άγρνο ηεο δηέιεπζεο πξνο ηε ζάιαζζα 
αθνύ ειινρεύεη ν θίλδπλνο από ηα δηεξρόκελα ηξνρνθόξα . ην ζεκείν απηό έρνπλ γίλεη 
ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα. 

4. Επαλαηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ ηξνραίαο γηα απαγόξεπζε εηζόδνπ ησλ ΗΥ θαη 
θάκπηλγθ ζην άιζνο. Οη πεζκέλεο πηλαθίδεο  αληί επαλαηνπνζέηεζεο απεζύξζεζαλ από 

ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ.  Ζ είζνδνο απηνθηλήησλ θπξίσο ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ζην ρώξν 
ηνπ άιζνπο πνπ θάζνληαη νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά εγθπκνλεί θηλδύλνπο αηπρεκάησλ.   

5. Δηαρείξηζε δάζνπο  κε δελδξνθύηεπζε γηα αληηθαηάζηαζε ησλ  μεξακέλσλ δέλδξσλ πνπ 
ζηέθνπλ επηθίλδπλα πάλσ από ην δξόκν.  

6. Αληηθαηάζηαζε θάδσλ θαζαξηόηεηαο. Τπάξρνπλ θάδνη ρσξίο θαπάθη πνπ δελ έρνπλ 
πνηέ απνιπκαλζεί. Απνηεινύλ εζηία κόιπλζεο θαη κάιηζηα δίπια από κηθξά παηδηά ζην 

ρώξν ηεο πιαηείαο.  
7. Δηάλνημε πεξηθεξεηαθήο νδνύ ηνπ νηθηζκνύ όπσο απνηππώλεηαη ζην ηνπνγξαθηθό 

ζρέδηό ηνπ. 
8. Υπόγεηα δηάβαζε ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (έγηλε κε ην έξγν ηεο δεύμεο). ηε δηάβαζε απηή 

ζπγθιίλνπλ 3 δξόκνη  κε θύξην απηόλ ηεο ληάπηαο ν νπνίνο είρε θαηάιεμε ζηελ είζνδν ηεο 
δηάβαζεο. Ζ πεδνδηάβαζε έγηλε γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδώλ θαη πνδειαηώλ πνπ ζπξξένπλ 
από κεγάιν κέξνο ηεο πόιεο (Κνθθηληά, Λεπθαδίηηθα, Νεάπνιε θιπ) πξνο Κπαλή. 
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Απνθεύγνπλ έηζη ηνλ θόκβν ζηα θαιάκηα, ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη έλαο από ηνπο θύξηνπο 
δξόκνπο εηζόδνπ ηεο πόιεο κε κεγάιε θπθινθνξία. 
Σν ζέκα ζπδεηήζεθε πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζην Γ. . θαη ν θνο Γήκαξρνο δεζκεύηεθε 

γηα ηε ζύληαμε κειέηεο από ηελ ηερληθή ππεξεζία. 
9. Εξγαζίεο αλαπιήξσζεο ησλ πξνβόισλ πνπ ε αληηδηαβξσηηθή ηνπο δξάζε έρεη κεησζεί 

(ν έληνλνο θπκαηηζκόο έρεη αθαηξέζεη πιηθό). 
10. Δηαρείξηζε άιζνπο Κπαλήο. Σν άιζνο ηεο πεξηνρήο καο έρεη εγθαηαιεηθζεί ζηελ ηύρε 

ηνπ εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Έρεη αξρίζεη λα δηαθπβεύεηαη ε επηβίσζή ηνπ, ε δε έθηαζή ηνπ 
έρεη ζπξξηθλσζεί δξακαηηθά. Πξέπεη κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ (ηκήκα πεξηβάιινληνο) 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο Τπνπξγείσλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηε ζσηεξία ηνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ κε λέα δέλδξα. 

11. Καζαξηζκόο θάζηξνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ δηαβξώλεηαη από ηε ρισξίδα πνπ 
αλαπηύζζεηαη πάλσ ηνπ (αλαηνιηθά έρεη αξρίζεη ε θαηάξξεπζε).  

12.  Απόδνζε ηνπ άιζνπο Κπαλήο ζηνπο πεδνύο θαη πνδειάηεο (κνλαδηθό πεξηαζηηθό δάζνο 
θαη πλεύκνλαο πξαζίλνπ). Γηα όζνπο αθόκα δελ έρνπλ εκπεδώζεη απηήλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα, ε ελαιιαθηηθή γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ δίδεηαη «απιόρεξα» θαη 
είλαη ν δξόκνο πιάη ζην θάζηξν πνπ κπνξεί άλεηα λα γίλεη δύν θαηεπζύλζεσλ κε ηελ 
ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθώλ ζηηο δύν γσλίεο πνπ δελ ππάξρεη νξαηόηεηα (ζεκεησηένλ όηη ν 

δξόκνο απηόο έρεη κεγαιύηεξν πιάηνο από ηνλ θύξην δξόκν εηζόδνπ-εμόδνπ ηεο πόιεο 
ζηα «θαιάκηα». Ο κηθξόο ζε κήθνο δξόκνο από ην θάζηξν πξνο ην αλαςπθηήξην (θπαλή) 

λα δίδεηαη γηα πξόζβαζε ζε απηό (αλεθνδηαζκόο) αιιά θαη γηα πάξθηλγθ αλαπήξσλ.  
13.  Μνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Αγίνπ Γεσξγίνπ από ηνλ νηθηζκό κέρξη ην θάζηξν 

Παληνθξάηνξα θαη δεκηνπξγία πεδνδξνκίνπ. ην δξόκν απηό ε δηέιεπζε πεδώλ εγθπκνλεί 
ηεξάζηηνπο θηλδύλνπο θαη δελ είλαη κόλν κία ε θνξά πνπ ηνλ πόηηζαλ κε ην αίκα ηνπο. Γελ 

είλαη καθξηλή ε αλάκλεζε θηλεηνπνίεζεο θαηνίθσλ θαη θνξέσλ ηεο πόιεο κεηά ην 
ηειεπηαίν αηύρεκα.   

14.  Οινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πξνζηαζίαο ηεο αθηήο κε ηελ θαηαζθεπή ησλ Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 
θπκαηνζξαπζηώλ (παξάιιεισλ πξνο ηελ αθηνγξακκή) όπσο απνηππώλεηαη ζηελ αξρηθή 

κειέηε. Οη θπκαηνζξαύζηεο απηνί ζα πξνζηαηεύζνπλ θαη ηνλ παξαζαιάζζην πεδόδξνκν 
πνπ ζπλδέεη ην Παλόξακα κε ην Κάζηξν Παληνθξάηνξα. 

15.  Η ιεηηνπξγία ηνπ αλαςπθηεξίνπ – εζηηαηνξίνπ ηεο Κπαλήο αλαβάζκηζε ηελ αθηή ηεο 

πόιεο σο πόιν έιμεο επηζθεπηώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Παξαθαινύκε γηα ηηο 
αλαγθαίεο εξγαζίεο (ληνπδηέξεο – δελδξνθπηεύζεηο – αλαπιήξσζε πξνβόινπ) πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ ην ρώξν πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό θαη ιεηηνπξγηθό.  
Σα κέιε ηνπ Γ ηνπ ζπιιόγνπ νκόθσλα δειώλνπλ όηη ζα είκαζηε ζεηηθνί θαη ζα ζηεξίδνπκε 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα  αλαβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο καο, 
ζέβεηαη ηελ ηζηνξία θαη ηα πεξηβαιινληηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Θα είκαζηε αληίζεηνη ζε 

θάζε θξίζηκε παξέκβαζε από Γεκνηηθνύο πκβνύινπο πνπ ζηεξείηαη γλσκάηεπζεο  θαη 
επνπηείαο ηεο αξκόδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο.   

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. 
                   

                             Γηα ην Γ                           
                            Ο Πξόεδξνο                    Ο Αληηπξόεδξνο                      Ζ Γξακκαηέαο 

                                                                                                        
  
                       Κώζηαο Καιέληδεο           Μπάκπαιεο Ησάλλεο                  Σέθα Μαξία 


