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Προς
1. Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου
2. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης της οδού Σολωµού µεταξύ των Ο.Τ.
45-46 του ρυµοτοµικού σχεδίου «Ν. Αιολίς» της ∆.Κ. ∆ιονύσου
Σχετ:
(α) Η Α.Π 29378/17.9.2018 αίτηση των ενδιαφεροµένων.
(β) Το Α.Π 29378/28.9.2018 έγγραφο της Τ.Υ
(γ)Το Α.Π 34131/15.10.2018 έγγραφο των ενδιαφεροµένων
(δ) Η Α.Π 44096/19.12.2018 υποβολή των θεωρηµένων Τ/∆
(ε) Τ/∆ Οριζοντιογραφίας , Κατά Μήκος Τοµή
Σύµφωνα µε το (1) σχετικό υποβλήθηκε το αίτηµα περί τροποποίησης της εγκεκριµένης
υψοµετρικής µελέτης της οδού Σολωµού της ∆.Ε ∆ιονύσου.
Με τα (2), (3), (4) σχετικά ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν τα συµπληρωµατικά στοιχεία και τα
θεωρηµένα αρµοδίως από την Υ.∆ΟΜ τοπογραφικά διαγράµµατα ως προς τους όρους
δόµησης και τις Ο.Γ κ΄Ρ.Γ.
Η οδός Σολωµού αποτελεί εγκεκριµένη οδό του ρυµοτοµικού σχεδίου ΄΄Ν. ΑΙΟΛΙΣ ΄΄ της
∆.Ε ∆ιονύσου, όπου µε τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού ΦΕΚ
179/Α.Α.Π/7.8.2017 µετατοπίστηκε ο άξονας, οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές της
οδού στα Ο.Τ45 και 46. Προκύπτει έτσι η αναγκαιότητα και της τροποποίησης της από
Σεπτεµβρίου- ∆εκεµβρίου 1992 εγκεκριµένης κ΄ θεωρηµένης από τον Προϊστάµενο της
ΤΥ∆Κ κατά µήκος τοµής (Μηκοτοµή).
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη νέα ερυθρά της οδού, όπως απεικονίζεται µε ερυθρό χρώµα
στα σχέδια µε θέµα ΄΄Κατά µήκος Τοµή΄΄ του ∆ιπλ. Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού
Αθαν. Λίτσα, προσαρµόζονται τα υψόµετρα στις νέες θέσεις του άξονα,της Ρ.Γ δεξιά και της
Ρ.Γ αριστερά, λαµβάνοντας υπ’όψιν τα υφιστάµενα κατώφλια – εισόδους των παρόδιων
ιδιοκτησιών, χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα στη φυσική απορροή των οµβρίων
υδάτων, καθώς δεν προκύπτουν σηµαντικές αλλαγές στις κατά µήκος κλίσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συµβούλιο της ∆.Κ. ∆ιονύσου να εκφράσει τη γνώµη
του προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία εν συνεχεία µετά από απόφασή της θα
διαµορφώσει την Εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έκδοση της σχετικής
απόφασης περί της έγκρισης της τροποποίησης της εγκεκριµένης υψοµετρικής µελέτης της
οδού Σολωµού µεταξύ των Ο.Τ 45-46.
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