ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η / 6-03-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την
6η Μαρτίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 συνήλθε ύστερα από την αριθ.
28/28-02-2007 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
« Αρδεύση ».
Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε:
Προκειμένου να οργανωθεί η άρδευση εν όψει της αρδευτικής περιόδου 2007
πρέπει να γίνουν οι κάτωθι εργασίες :
1. Να εξασφαλισθούν με κάθε τρόπο τα δικαιώματα άρδευσης του
Διαμερίσματος από της πηγές Σελλών και Αργυράς.
2. Να γίνει καθαρισμός όλων των κεντρικών αρδευτικών αυλακιών
(χωμάτινων ή τσιμεντένιων) και των βοηθητικών παραυλάκων αυτών. (μήκος
περίπου δέκα (10) χλμ).
3.
Να γίνει συντήρηση των δύο (2) αρδευτικών γεωτρήσεων
Σταθμού και Χοντρολόγγου (ωρομετρητές) και να ανοιχθούν μητρώα
συντήρησης.
4. Να γίνει διορισμός υδρονομέων (γεωτρήσεων και ποταμού)
5. Να προσδιοριστεί ο τρόπος χρήσης και να μας δοθούν κλειδιά
ώστε να ελέγχουμε τις γεωτρήσεις.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Συμφωνεί με την εισήγηση του πρόεδρου και ζητά από τον Δήμο να
προχωρήσει στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών άμμεσα.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2007

Θέμα 2ον
« Ονοματοδοσία οδών Δ.Δ. Ψαθοπύργου κ’ οικισμού Ροδινής ».
Αναφερόμενος στο 2ο θέμα ο Πρόεδρος Τ.Σ. είπε: Κύριοι
σύμβουλοι, στο Διαμέρισμα μας( και στο οικισμό Ροδινής) υπάρχουν αρκετοί
οδοί και πάροδοι χωρίς όνομα. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην
αλληλογραφία

των κατοίκων (μέσω ταχυδρομείου) αφού δεν υπάρχουν

σαφείς διευθύνσεις. Προτείνω κατόπιν αυτοψίας σε κάθε οδό, πάροδο,
δρομίσκο κ.λ.π. του οικισμού να γίνει καταγραφεί για να προχωρήσουμε
άμμεσα στην ονομασία, μετονομασία κ.λ.π. όλων των οδών.
Το τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Συμφωνεί στην πρόταση του Πρόεδρου και ψηφίζει όπως προχωρήσει
η καταγραφή για την ονοματοδοσία, μετονομασία όλων των οδών του
Διαμερίσματος και σε επόμενη συνεδρίαση να προταθούν ονόματα.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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