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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
Εντός του 2017 συνεχίστηκαν οι αναφορές και οι παρεμβάσεις για διάφορα θέματα καθημερινότητας
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου .
Να επισημανθεί η λειτουργία γραμματείας του κοινοτικού συμβουλίου (ώρες γραφείου 08.00 – 15.30,
τηλ. 2132007677, dkne@kifissia.gr) , η οποία, δέχεται και αιτήματα δημοτών για διάφορα προβλήματα
τα οποία και προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες .
Αναλυτικότερα οι βασικότερες παρεμβάσεις ήταν οι εξής :
Φωτισμός
Μέσα στο 2017 έγιναν 20 αναφορές στην υπηρεσία Φωτισμού του Δήμου για περισσότερες από 175
σβησμένες λάμπες στους δρόμους της δημοτικής ενότητας.
Με την υπ’ αριθμό 24/2017 , απόφαση και μέσα στα πλαίσια των προτάσεων του για το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου 2018, το Κοινοτικό Συμβούλιο , ενημέρωσε για 12 σημεία που χρήζουν
συντήρησης φωτισμού και άλλα 7 που χρήζουν ενίσχυσης.
Επίσης επιδιορθώθηκαν βλάβες στο δίκτυο , όπως η λάμπα επί της οδού Σκουφά 55 , που πλέον ανάβει
κανονικά αλλά και αποκατάσταση σπασμένων φωτιστικών , όπως η φούσκα επί της οδού Σμύρνης 32
η φούσκα επί της πλατείας εθνικής αντιστάσεως και η φούσκα επί της πλατείας στην Χαριλάου
Τρικούπη και Γεωργίου Παπανδρέου.
(Ενδεικτικές φωτογραφίες από αποκατάσταση σπασμένων φωτιστικών σε Σμύρνης 32 και πλατεία
Χαριλάου Τρικούπη και Γεωργίου Παπανδρέου.
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Λακκούβες δρόμων
Εντός του 2017 , επισημάνθηκαν και επιδιορθώθηκαν τουλάχιστον 35 λακκούβες ή γενικότερα σημεία
που χρειάζονταν αποκατάσταση .
Ενδεικτικά αναφέρονται :
Η αποκατάσταση σημείου του οδοστρώματος επί της οδού Έλλης 18, τον Απρίλιο του 2017.
Η αποκατάσταση σημείου οδοστρώματος στην συμβολή των οδών Νεάρχου και Πλουτάρχου τον
Απρίλιο του 2017.
Η αποκατάσταση σημείου του οδοστρώματος επί της οδού Εφέσου 24, τον Μάιο του 2017.
Η αποκατάσταση λακκούβας στην οδό Σκουφά 60-64, το καλοκαίρι του 2017.
Η αποκατάσταση επικίνδυνης λακκούβας στην συμβολή των οδών Κανάρη & Αίαντος τον Νοέμβριο του
2017.
(Ενδεικτικές φωτογραφίες , από αποκατάσταση οδοστρώματος στις οδούς Έλλης 18 , Εφέσου 24 και
Διοσκουρίδη 5).
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(Η αποκατάσταση επικίνδυνης λακκούβας στην συμβολή των οδών Κανάρη και Αίαντος)

Εγκαταλελειμμένα Αυτοκίνητα
Έγιναν 4 αναφορές στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και παρά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
αρκετά αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν και μέσα στο 2017.
(Ενδεικτικές φωτογραφίες αυτοκίνητων που απομακρύνθηκαν , στην συμβολή των οδών Δαβάκη και
Υψηλάντους, Φωκαίας & Σευδικίου και Ικάρου 2 και Αίαντος).

Παγκάκια
Εντός του 2017, έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της Νέας Ερυθραίας, πολλά παγκάκια,
ορισμένα εκ των οποίων ήταν και εισηγήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου
(Παγκάκι εντός του πάρκου Α΄δημοτικού που αντικαταστάθηκε και παγκάκι εντός της παιδικής χαράς
Ρόδου και Δελβίνου που τοποθετήθηκε)
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Πράσινο
Έγιναν 9 αναφορές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για σημεία ή πάρκα που χρειάζονταν
κλάδεμα ή κούρεμα, αλλά και διάφορες αναφορές όπως η ενημέρωση της 09ης Ιανουαρίου για
σπασμένο κλαδί δένδρου επί της οδού Λυθρί.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
Το αίτημα της 03ης Ιουλίου για καθαρισμό του πάρκου επί της οδού Μακρυγιάννη.
Το αίτημα της 06ης Σεπτεμβρίου για καθαρισμό του μικρού πάρκου επί της οδού Σμύρνης 32.
Το αίτημα της 18ης Οκτωβρίου για καθαρισμό του πάρκου στην οδό Σκουφά.
(Ενδεικτική φωτογραφία αιτήματος (αριθμός πρωτοκόλλου 15555/04.04.17)καθαρισμού πάρκου στην
συμβολή των οδών Παπαναστασίου & Λαμπράκη)

Φρεάτια – Σχάρες
Έγιναν 14 αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες για προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε φρεάτια ή
σχάρες . Ενδεικτικά αναφέρονται :
Η γνωστοποίηση της 11ης Σεπτεμβρίου για καθαρισμό φρεατίων και σχαρών στις οδούς Βάρναλη, Γ.
Παπανδρέου και Ελευθερίου Βενιζέλου η οποία και πραγματοποιήθηκε το επόμενο διάστημα.
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Η ενημέρωση του Δήμου για αποκατάσταση σκουριασμένων σχαρών σε φρεάτιο , επί της οδού
Παλαιολόγου 87 Α’.
Η ενημέρωση της 20ης Νοεμβρίου για αρκετά βουλωμένα φρεάτια , λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
που είχαν προηγηθεί.
(Αποκατάσταση σκουριασμένου φρεατίου στην οδό Παλαιολόγου 87 Α’).

Κάτοπτρα (Παραβολικοί καθρέπτες)
Παραθέτουμε την ενημέρωση της 09ης Ιανουαρίου για αντικατάσταση σπασμένου κατόπτρου στην
συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Φιλαδελφείας).

Κάδοι απορριμμάτων
Υπήρξαν 18 αναφορές για αντικατάσταση ή επισκευή τρύπιων ή σπασμένων κάδων.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
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Η αναφορά της 24ης Ιανουαρίου για αντικατάσταση τρύπιου και με σπασμένο ροδάκι κάδου επί της
οδού Ρόδου στο ύψος της παιδικής χαράς.
Η αναφορά της 31ης Ιανουαρίου για αντικατάσταση κάδου με σπασμένο ροδάκι στην συμβολή των
οδών Εφέσου και Αλατσατών.
Η αναφορά της 07ης Μαρτίου για μπλε κάδους ανακύκλωσης που χρήζουν επισκευής ή
αντικατάστασης.
Η αναφορά της 05ης Απριλίου, για αντικατάσταση τρύπιου κάδου επί της οδού Σκουφά 33.
Η αναφορά της 02ης Μαΐου, για επισκευή ή αντικατάσταση γκρι μεταλλικών κάδων.
(Η αντικατάσταση κατόπιν επίμονων προσπαθειών του τρύπιου κάδου επί της οδού Σκουφά 33)

(Η αντικατάσταση επίσης κατόπιν επίμονων προσπαθειών του κάδου στην οδό Ρόδου στο ύψος της
παιδικής χαράς Ρόδου και Δελβίνου).

(Η αντικατάσταση κάδου με σπασμένο ροδάκι στην συμβολή των οδών Εφέσου και Αλατσατών).
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Τεχνικά Θέματα
Θετικό γεγονός η δημιουργία μικρού τεχνικού συνεργείου για επιδιόρθωση προβλημάτων
καθημερινότητας και πάγιο αίτημα μας η ενίσχυση και η απρόσκοπτη λειτουργία του.
Το γεγονός αυτό έδωσε την δυνατότητα αποκατάστασης αρκετών εξ αυτών.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
Η αναφορά της 13ης Μαρτίου για βγαλμένα κράσπεδα και κυβόλιθους στην οδό Φλέμινγκ, στο ύψος
του Ηρώου.
Η αναφορά της 22ης Οκτωβρίου για επισκευή βγαλμένου κράσπεδου στο πεζοδρόμιο της οδού
Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της Wind.
(Φωτογραφία αποκατάστασης κράσπεδου πεζοδρομίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της wind).
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(Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων για την προστασία πεζών από παράνομες μετακινήσεις
αυτοκινητιστών στο πεζοδρόμιο του Πάρκου Νεότητας, όπισθεν του Γυμνασίου).

Αλλά και διάφορα θέματα
Αναφορές για πεταμένα στρώματα ή άλλα ογκώδη αντικείμενα που υπάρχει δυνατότητα αποκομιδής
από τα συνεργεία του Δήμου.
( Τοποθέτηση καπακιού σε μετρητή στην πλατεία Παπανδρέου στο Καστρί).

Με γνώμονα την ποιότητα ζωής του Δημότη η μάχη της καθημερινότητας συνεχίζεται.

