ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι πριν λίγες μέρες στο χωριό Δίβρη το συνεργείο υποδομής με όλο
το επιτελείο του, ολοκλήρωσε την κάλυψη ενός ακόμα δύσβατου μέρους. Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά
στη συνοικία(μαχαλά) Μακρυκώστα (Kenudi) όπου επενδύθηκαν 18 μ3 μπετό. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι κάτοικοί του πριν από περίπου δύο μήνες με αποκλειστικά δική τους συμμετοχή, για την αγορά των
υλικών, περίπου 15 μ3 μπετό, βρίσκοντας ανταπόκριση στο τμήμα υποδομής του δήμου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο χωριό Δίβρη βρέθηκαν για τρίτη φορά (για τρεις διαφορετικούς
μαχαλάδες-συνοικίες) το συνεργείο και οι αρμόδιοι του Τμήματος Υποδομής Οδικού Δικτύου του
Δήμου μας. Οι κάτοικοι δύο επιπλέον Μαχαλάδων (συνοικιών) του ίδιου χωριού ζήτησαν να
συνεργαστούν με την υπηρεσία αυτή και ο δήμος δε θα μπορούσε να μην υλοποιήσει την επιθυμία
τους.


Δεν πρέπει να παραλειφθεί και η πρωτοβουλία ενός ακόμη Μαχαλά(συνοικία) της Δίβρης του
λεγόμενου Vulnetar (Εθελοντών). Οι κάτοικοι του συγκεντρώνοντας ένα συγκεκριμένο ποσό
προέβησαν στην αγορά των υλικών όπου αντιστοιχούσαν σε περίπου 31 μ3 μπετό. Η
υποστήριξη του δήμου ήταν εμφανής, καθότι όχι απλά τα μηχανήματα και οι εργάτες ήταν
στην διάθεση των κατοίκων αλλά και επιπλέον μπετό παρεσχέθη. Ειδικότερα, το Δημαρχείο
έχοντας διάθεση να ενισχύσει και να επιβραβεύσει αυτή τους την προσπάθεια αποφάσισε να
προστεθούν 36 μ3 μπετό.
Αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος πως ήταν μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των
δημοτών και της υπηρεσίας. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους
των Μαχαλάδων(συνοικιών) για την πρωτοβουλία και το όραμα τους. Οι ίδιοι ενεργά
συμβάλλουν για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της δικής τους συνοικίας συγκεκριμένα
αλλά και τόπου μας ευρύτερα.



Στην συνοικία (μαχαλά) 13ης επενδύθηκαν περίπου 60 μ3 μπετό.
Οι λόγοι που επέλεξαν οι αρμόδιοι του τμήματος υποδομής την κάλυψη των περίπου 150 μ
(δηλ. 60 μ3) είναι διότι αυτός ο μαχαλάς θεωρείται ο μεγαλύτερος του χωριού. Αποτελείται
από 70 σπίτια και συνδέεται με τους άλλους μαχαλάδες. Επίσης, είναι κοντά με το Μοναστήρι
του Αγίου Νικολάου και στο νεκροταφείο, με σκοπό να έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι.
Τονίζουμε πως θα είμαστε στο πλευρό και σε οποιοδήποτε άλλο χωριό, συνοικία ή σύλλογο
του εκάστοτε χωριού θα λάβει στο μέλλον μια τέτοια πρωτοβουλία και σας προτρέπουμε να
το κάνετε, έχοντας έμπρακτα την υποστήριξή μας. Το συνεργείο του δήμου για έργα οδοποιίας
είναι και θα είναι στη διάθεση όλων των δημοτών για οποιαδήποτε βελτίωση επιθυμείτε.
Για τους προαναφερόμενους λόγους κρίνεται σκόπιμη και ωφέλιμη η βοήθειά σας για την
αμεσότερη και γρηγορότερη επίτευξη αυτού του στόχου.
Εμείς ως πρωτεργάτες αυτού του εγχειρήματος και εσείς στο πλευρό μας, σε συνεχή
συνεργασία, έχοντας ως κοινό στόχο την επιστροφή στην κανονικότητα.

