ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 25-01-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την
25 Ιανουαρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από
την αριθ. 9/20-01-2007 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό
Συμβούλιο στην οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος Πρόεδρος
του τοπικού συμβουλίου και β) Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας
Γεώργιος 2. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος
3. Παπαγεωργίου Ευθύμιος
4. Λάτσινος Σταύρος.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μισύρης Χρήστος ως Γραμματέας
για την τήρηση των πρακτικών. Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος
αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους τόσο τον
παρευρισκόμενο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Κολοκυθά Χρήστο καθώς και
τα μέλη του τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις επί των παρακάτω
θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον
η

Θέμα 1ον
«Ανάθεση τομέων δράσης – Καθορισμός αρμοδιοτήτων Τοπικών
Συμβούλων».
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: για καλύτερη λειτουργία του
συμβουλίου και άμεσο έλεγχο των προβλημάτων προτείνω την σύσταση
επιτρόπων ανά τομέα και αρμοδιότητες καλώ το 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
Αναθέτει αρμοδιότητες και τομείς δράσης των τοπικών συμβούλων ως
κάτωθι:
1. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος ( υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού οδών
και πλατειών)
2. Σπυρούλιας Γεώργιος (υπεύθυνος Ύδρευσης – Άρδευσης και
Αθλητικών εγκαταστάσεων )
3. Παπαγεωργίου Ευθύμιος (Υπεύθυνος Καθαριότητας )
4. Λάτσινος Σταύρος (Υπεύθυνος Οδοποιϊας )
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2007
Θέμα 2ον
« Αξιοποίηση - Λειτουργία Δημοτικού Καταστήματος ».
Αναφερόμενος στο 2ο θέμα ο Πρόεδρος Τ.Σ. είπε:
Καθώς γνωρίζετε το Δημοτικό Κατάστημα του Διαμερίσματος μας
χρειάζεται επειγόντως επισκευή, οι χώροι και εντός και εκτός αυτού
βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για
ατυχήματα. Πάνω σε αυτό καταθέτω τις απόψεις για συζήτηση που είναι:

1.

Πρέπει να επιταχυνθούν οι ενέργειες για χρηματοδότηση από το
ΤΑΣ (Ταμείο αποκατάστασης σεισμοπλήκτων )
2. Στο κτίριο στεγάζονται το Τοπικό Συμβούλιο, το Ιατρείο και ο
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρίου “Ιάσων “ (ο οποίος χρησιμοποιεί το 60% των
κτιριακών εγκαταστάσεων Δηλ. (3) τρία δωμάτια, την κεντρική αίθουσα ως
αποθήκες και όλο τον περιβάλλον χώρο) γεγονός που εμποδίζει όλες τις
δραστηριότητες που στεγάζονται ή μπορούν να στεγασθούν σ’ αυτό (Τοπικό
Συμβούλιο, Εκπολιτιστικός Σύλλογος, Αλιευτικούς συλλόγους (Επαγγελματιών
και Ερασιτεχνών) κ.λ.π. και λειτουργούν στο Διαμέρισμα Ψαθοπύργου. Η
άποψη μου προκειμένου να γίνει σωστή αξιοποίηση του κτιρίου είναι ένα
δωμάτιο για γραφείο και οι υπόλοιποι χώροι να καθαριστούν (απομάκρυνση
σκαφών και λοιπών αντικειμένων εντός και από τον περιβάλλον χώρο άμεσα).
Επισημαίνουμε ότι οι χώροι γειτνιάζουν με την παιδική χαρά.
3. Μετά την επισκευή του κτιρίου σε συνεργασία με την Δημοτική
Αρχή να επαναξιολογηθεί η χρήση του και να δοθούν προτεραιότητες σ’
εκείνες της δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στην πολιτιστική ανάπτυξη
αλλά και στη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται σ’ αυτό.
Μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Δέχεται και ψηφίζει την πρόταση του Πρόεδρου όπως αναφέρεται στη
εισήγηση του και ζητά από την Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε σχετικές
ενέργειες για άμεση επισκευή του Δημοτικού Καταστήματος Ψαθοπύργου και
να ενημερώσει των ανωτέρω Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο για τις απόψεις μας επ’
αυτού.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2007
Θέμα 3ον
« Διευθέτηση κάδων καθορισμός θέσεων – Καθαρισμός κοινοχρήστων
χώρων ».
Στη συνεχεία της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε:
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αποκομιδής των
απορριμμάτων, ομαλή προσπέλαση των οδών, των κοινοχρήστων χώρων και
γενικά των χώρων του διαμερίσματος προτείνω τις εξής ενέργειες που πρέπει
να γίνουν άμεσα.
1.

Καταγραφή και καθορισμός θέσεων των κάδων απορριμμάτων σ’

όλο το Δημ. Διαμέρισμα και οικισμό Ροδινής.
2.

Καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων (οδών και πλατείων0

3.

Καθαρισμός και απόφραξη των αποστραγγιστικών αυλακιών και

φρεατίων.

4.

Καθαρισμός των παραποτάμιων χώρων (ανεξέλεγκτη ρίψη

απορριμμάτων και σκουπιδιών) προστασία και περίφραξη αυτών.
5.

Καθαρισμός χώρων εκατέρωθεν εθνικών οδών και Δημοτικών

οδών, είτε από ΔΕΣΕ (τομέας ευθύνης) είτε από τον Δήμο.
6.

Κλάδεμα όλων των δένδρων (παραλιακής οδού) και των άλλων

δημοτικών που παρεμποδίζουν την ομαλή πρόσβαση και κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Ψηφίζει την πρόταση του πρόεδρου και ζητά από τον Δήμο να
βοηθήσει αυτή την προσπάθεια μας.
Θέμα 4ον
« Δημοτικό Σχολείο ( προβλήματα κτιρίου – πυρανίχνευση –
πυρασφάλεια) ».
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Τ.Σ. για τις
ενέργειες του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που αφορούν
προβλήματα του Σχολικού κτιρίου και που πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν
άμεσα και είναι:
1. Συντήρηση (ελαιοχρωματισμός κ.λ.π.) του κτιρίου
2. Επισκευή ηλεκτροφωτισμού (εσωτ. και εξωτερικών χώρων)
3. Επισκευή του συστήματος θέρμανσης,
Πυρασφάλεια ,
Πυρανίχνευση κ.λ.π.
4. Συντήρηση αθλοπαιδιών προαυλίου χώρου και Γυμναστηρίου.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν
α

Αποφασίζει
Ψηφίζει την πρόταση του Πρόεδρου και ζητά από την Δημοτική Αρχή
να προχωρήσει στην εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στο Σχολικό κτίριο του
Διαμερίσματος Ψαθοπύργου.
Θέμα 5ον
« Ύδρευση ( πρόταση για αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων- Επέκταση) ».
Αναφερόμενος στο θέμα της ημερησίας διάταξής ο Πρόεδρος είπε:
Κύριοι σύμβουλοι καθώς γνωρίζετε η ύδρευση του Διαμερίσματος δεν είναι
στην επιθυμητή κατάσταση (υπάρχουν δίκτυα με αμιαντοσωλήνες δεξαμενές
σε κακή κατάσταση και περιοχές που δεν καλύπτονται από δίκτυα) κ.λ.π.
Προτείνω την κατασκευή ή επισκευή κάποιων έργων που είναι:

1.
Αντικατάσταση του δικτύου εξ αμιαντοσωλήνων στις οδού
Κύπρου – Αγίου Σπυρίδωνος - Πάροδος Αγίας Τριάδας Α και τμήμα οδού
Φαλήρου.
2.
Επέκταση δικτύου (650) μέτρων από την συμβολή ιδιοκτησίας
Κιούση και Μπιρμπίλη
μέχρι γήπεδο (ήδη έχει κατατεθεί αίτηση (15)
ενδιαφερομένων στην ΔΕΥΑΡ.
3.
Αντικατάσταση και μεταφορά δικτύου από δεξαμενή Ροδινής
έως οικία Καττέ Νικολάου επί της οδού.
4.
Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου πλησίον δεξαμενής
ύδρευσης (Ψαθοπύργου και Ροδινής) προστασία δεξαμενής “Λαμπινούς” .
5.
Χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης.
6.
Κατασκευή φρεατίου για κάλυψη και προστασία της παροχής
από ανεξέλεγκτη χρήση (πλησίον σιντριβανιού) στο Φάληρο.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ
ωνα

Αποφασίζει
Ψηφίζει την πρόταση του Πρόεδρου και ζητά από την ΔΕΥΑΡ να
προχωρήσει στον προγραμματισμό εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στο
Διαμέρισμα Ψαθοπύργου
Θέμα 6ον
« Πρόσβαση στο λιμάνι »..
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος είπε:
Στην είσοδο του λιμανιού υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα που
εμποδίζουν την είσοδο οχημάτων. Τα αυτοκίνητα προκειμένου να έχουν
επαφή με το λιμάνι δημιούργησαν πέρασμα στην ανατολική πλευρά και
προξένησαν ζημιές τόσο στα παγκάκια άλλα και στο λιμάνι. Το καθεστώς
(κλείσιμο της εισόδου) έχει ψηφίσει το τέως Κοινοτικό συμβούλιο για να
προστατεύσει το μικρό γραφικό λιμάνι από τις ζημίες που προκαλούσαν τα
βαρεία οχήματα που προσέγγιζαν το λιμάνι προτείνω το συμβούλιο αφού
συζητήσουμε να αποφασίσει σχετικά
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Προτείνεται να παραμείνει κλειστή η είσοδος του Λιμανιού ώστε να
προστατευθεί ο χώρος του αφού αποτελεί χώρο αναψυχής για αρκετό κόσμο
αφού η χρήση του ως λιμάνι έχει εκλείψει από πολλά χρόνια Να τοποθετηθεί
μπάρα ανατολικά από τα πλάγια. Να διατηρηθούν τα λιώμενα κολωνάκια (για
χρήση εισόδου – εξόδου των μικρών σκαφών) για εξυπηρέτηση των αλιέων.
Να γίνει συνάντηση με τους αλιείς – κατόχους σκαφών και τους τοπικούς
αλιευτικούς συλλόγους (ερασιτεχνών – επαγγελματιών για να ακουστούν οι
απόψεις τους και να επανεξετασθεί το πρόβλημα).
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 07/2007.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
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