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Μια πολύ επικοδομητική δημόσια συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Iουνίου
2009
το απόγευμα στην
Πλατεία Σταδίου μεταξύ του Δημάρχου κ. Κουτελάκη, του Αντιδημάρχου Συμμετοχικού
Προϋπολογισμού κ. Βουργουτζή και κατοίκων των περιοχών Πλ. Άνοιξης - Αγ. Παρασκευής
– Μυτηλιναίικων. Στη συνέλευση αυτή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των διαδικασιών
του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού – Προϋπολογισμού των πολιτών που εφαρμόζει ο Δήμος
Ν. Σμύρνης οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν προτάσεις για έργα που επιθυμούν
να υλοποιήσει ο Δήμος και να αναβαθμιστεί η περιοχή τους.
Οι περισσότερες από τις προτάσεις αφορούσαν την ανάπλαση της Πλατείας Σταδίου και
τον έλεγχο της ρύπανσης από τα σκυλιά όχι μόνο στην Πλατεία Σταδίου, αλλά και σε όλα
τα πάρκα. Άλλες προτάσεις που ακούστηκαν ήταν η μεταφορά του τέρματος των
Λεωφορείων από την Ευξ. Πόντου που βρίσκεται σήμερα σε κάποιο άλλο λιγότερο κεντρικό
σημείο, η μονοδρόμηση πολλών στενών δρόμων της Άνω Ν. Σμύρνης οι οποίοι σήμερα είναι
αμφίδρομης κατεύθυνσης, η εφαρμογή του κανονισμού των πεζοδρομίων, ώστε αυτά να
γίνουν πιο λειτουργικά και να αποδωθούν στους πεζούς κ.ά.
Ο Δήμαρχος με την ευκαιρία της συνέλευσης ανακοίνωσε στους κατοίκους τη
δημοπράτηση ενός μεγάλου και πολύ σημαντικού έργου που αφορά την περιοχή
των Μυτιληναίικων, της Ανακατασκευής & Περιβαλλοντικής προστασίας του
Γκαράζ Καθαριότητας,
το οποίο για πολλά
χρόνια επιβάρυνε περιβαλλοντικά την περιοχή και η ανακατασκευή του αποτελούσε αίτημα
των κατοίκων της Άνω Νέας Σμύρνης για πολλά χρόνια, και το οποίο σύμφωνα με τον κ.
Κουτελάκη θα είναι έτοιμο σε ένα περίπου χρόνο από την έναρξη των εργασιών.
Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε, επίσης, ότι θα γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στην Πλατεία
Σταδίου, ώστε να γίνει πιο όμορφη και λειτουργική, ενώ στη συνέχεια συζήτησε με τους
κατοίκους και για γενικότερα θέματα τα οποία απασχολούν την πόλη μας και απάντησε
στις ερωτήσεις τους.
Τέλος, η συνέλευση των κατοίκων όρισε δύο εκπροσώπους της, οι οποίοι θα συμμετέχουν
στο 10μελές Συμβούλιο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού το οποίο θα φροντίζει για την
προώθηση και υλοποίηση των προτάσεων των κατοίκων.
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