ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η / 18-01-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 18η Ιανουαρίου
2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου (άρθρο
130 παρ. 1 κ’ 2 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114 Α) σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο στην
οποία παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Κόρρας Σωτήριος
Σπυρούλιας Γεώργιος
Πολυχρονόπουλος Βασίλειος
Παπαγεωργίου Ευθύμιος
Λάτσινος Σταύρος

Απόντες
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Κανένας

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μισύρης Χρήστος ως Γραμματέας για την τήρηση
των πρακτικών. Μετά από διαπίστωση απαρτίας (επί πέντε μελών παρόντα άπαντα) ο
Πρόεδρος αφού ευχήθηκε καλή χρονιά και επιτυχία στο έργο τους τόσο στο παρευρισκόμενο
Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Τσιμπούκη Ιωάννη και τον δημοτικό σύμβουλο Τόλια
Αθανάσιο καθώς και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με
θέμα :
« Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2007 ».
Αριθμ. Απόφ.: 01/2007
Πριν τη συζήτηση του 1ου και μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο πήρε ο
παριστάμενος Αντιδήμαρχος Τεχνικού Τομέα κ. Τσιμπούκης Ιωάννης ο οποίος είπε ότι η νέα
δημοτική αρχή θα προωθήσει την επίλυση όσων περισσότερων προβλημάτων μπορεί.
Άλλωστε δεν είναι δυνατόν μέσα στον πρώτο χρόνο της θητείας μας να επιλύσουμε όλα τα
προβλήματα. Σίγουρα όμως θα είμαστε αρωγοί των Τοπικών Συμβουλίων και θα
προσπαθήσουμε στην επίλυση των περισσότερων υφιστάμενων προβλημάτων.
Ακολούθως εισηγούμενος ο Πρόεδρος πρότεινε την κατασκευή τεχνικών έργων που
πιστεύει ότι θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη του Διαμερίσματος και ζήτησε από το
Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου μετά από
διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Προγραμματίζει και προτείνει την εκτέλεση των παρακάτω έργων για το έτος 2007 και
κατά σειρά προτεραιότητας είναι:
1. Επισκευή παραλιακού πεζόδρομου – πλακόστρωση (από οικία Ανδρουτσόπουλου
μέχρι παιδική χαρά) – Διάνοιξη καναλιών απορροής ομβρίων
2. Διαμόρφωση και ανακατασκευή Παιδικής χαράς.
3. Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος.
4. Εφαρμογή πράξης αναλογισμού παραλίας και αιγιαλού (διάνοιξη δρόμων και
βατότητα αυτών) από Ματζαβίνου έως Βολιναίο και από Ξερολάγγαδο Λιακατά έως όρια
Δήμου Ερινεού.

5. Οδοποιϊα πολεοδομημένου τμήματος «Λιακατά» - Διάνοιξη δημοτικών δρόμων –
Βελτίωση βατότητας.
6. Οριοθέτηση κοίτης και παρόχθιας ζώνης Βολιναίου.
7. Διαμόρφωση και περίφραξη νεκροταφείου Ροδινής.
8. Μελέτη για κατασκευή Αποστραγγιστικού – Αντιπλημμυρικού έργου επί της οδού
Αγίας Τριάδος.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2007.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Τ.Σ Ψαθοπύργου

Ο

Γραμματέας

Τα Μέλη
1. Σπυρούλιας Γεώργιος

Χρήστος Μισύρης
Σωτήριος Κόρρας

2. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος
3. Παπαγεωργίου Ευθύμιος
4. Λάτσινος Σταύρος

