ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η / 7-02-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την
7η Φεβρουαρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από
την αριθ. 19/2-02-2007 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
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης (επί (5) μελών παρόντα άπαντα) για
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Ηλεκτροφωτισμός ».
Εισηγούμενος το 1ο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Ο ηλεκτροφωτισμός του
Διαμερίσματος είναι σε κακή κατάσταση και χρειάζεται συντήρηση άμεσα.
Ακόμη υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που πρέπει να γίνουν μικροεπεκτάσεις
(τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων).
Γι’ αυτό 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
Ψηφίζει και προτείνει προς τον Δήμο την εκτέλεση των παρακάτω
εργασιών στο ηλεκτροφωτισμό του Διαμερίσματος.
1. Αντικατάσταση φωτιστικών στις εισόδους του διαμερίσματος
(Σταθμού και πλησίον Φλόριντα).
2. Επισκευή φωτεινής πινακίδας (Δ.Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ) που είναι
κατεστραμμένη και αλλαγή λογότυπου.
3. Επέκταση φωτισμού (τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών) στη
πάροδο Ζαχόλης περίπου (500) πεντακόσια μέτρα
4. Συντήρηση και επισκευή του σιντριβανιού (Φάληρο)
επαναλειτουργία του (πίνακας , προβολείς, καλωδιώσεις, κ.λ.π.)

για

5. Αντικατάσταση λαμπτήρων που λόγω της πολύχρονης χρήσης
τους έχει μειωθεί η ισχύς τους (οδών, πλατειών)

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2007
Θέμα 2ον
« Πολιτική Προστασία ».
Αναφερόμενος στο 2ο θέμα ο Πρόεδρος Τ.Σ. είπε: Κύριοι
σύμβουλοι προς αντιμετώπιση κάθε δυσμενούς καιρικού φαινομένου
(πυρκαγιές, πλημμύρες, κ.λ.π.) πρέπει άμεσα και υπό την αιγίδα του Δήμου
να οργανώσουμε την πολιτική προστασία του Διαμερίσματος αλλά και να
προχωρήσουμε και στον καθαρισμό εκείνων των χώρων που βοηθούν προς
την κατεύθυνση αυτή Προτείνω τα κάτωθι:
1. Την δημιουργία ομάδων πολιτών – δημοτών πολιτικής
προστασίας (σε φαινόμενα πλημμυρών πυρκαγιών , σεισμών κ.λ.π.)
2. Την πολιτική επιστράτευση μηχανημάτων (φορτωτών γκρεϊντέρ
κ.λ.π.) για ενημέρωση των κατόχων αυτών για τις υποχρεώσεις τους όποτε
χρειασθεί.
3. Καθαρισμό όλων των αποστραγγιστικών καναλιών και φρεατίων
του Διαμερίσματος.
4. Καθαρισμός όλων των
χώρων εκατέρωθεν των
εθνικών
οδών τόσο του τομέα ευθύνης του Δήμου όσο και της ΔΕΣΕ Αχαΐας από την
οποία θα ζητήσουμε να γίνουν σχετικές ενέργειες.
5. Καθαρισμός – αποψίλωση γηπέδων – οικοπέδων κ.λ.π. εντός
οικισμού (εφαρμογή πυροσβεστικών διατάξεων )με πιο εντατικό ρυθμό την
περίοδο (15/5/2007 – 15/10/2007).
6.

Καθαρισμός όλων των αντιπλημμυρικών έργων.

Το τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Ψηφίζει την εισήγηση του Πρόεδρου και ζητά από το Δήμο να γίνουν
όλες εκείνες οι ενέργειες (σε συνεργασία με εμάς) που θα βοηθήσουν
καλύτερα στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας του Διαμερίσματος του
Ψαθοπύργου.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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Ακολουθούν υπογραφές

