ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η / 12-04-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την
12η Απριλίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από την
αριθ. 43/4-4-2007 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 » (Καθαρισμός υδραυλάκων – Άρδευση από Αργυρά –
Σελλά) .
Εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε:
Κύριοι σύμβουλοι καθώς γνωρίζετε ενόψει της αρδευτικής περιόδου πρέπει
να γίνει καθαρισμός των αρδευτικών έργων (αυλάκια (χωμάτινα και
τσιμεντένια) , συντήρηση γεωτρήσεων, φρεατίων, κοφτρών κ.λ.π.) ώστε να
εξασφαλισθεί έγκαιρα η ομαλή τους λειτουργία. Ήδη έχει ανατεθεί σε
εργολάβο ο καθαρισμός των αυλακιών. Επίσης σας γνωρίζω ότι το
Διαμέρισμα μας από πολλά έτη έχει δικαιώματα άρδευσης από τις πηγές
Αγίας Μαρίνας Σελλών και τις πηγές Αργυράς. Όλοι γνωρίζετε ότι ο Δήμος
Ρίου προχωρεί στην εκτέλεση έργου ύδρευσης με τίτλο Βελτίωση ύδρευσης
Ρίου
που έχει δημιουργήσει αναταραχή στα Ανατολικά και Ορεινά
διαμερίσματα όσον αφορά την διαφύλαξη και εξασφάλιση των υδρευτικών και
αρδευτικών δικαιωμάτων τους. Εμείς ζητάμε επειδή το Διαμέρισμα μας μένει
σ’αυτή την φάση εκτός έργου να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα μας για
άρδευση από τις ανωτέρω πηγές καθώς επίσης και των άλλων δικαιούχων
διαμερισμάτων ( Αραχωβίτικα, Δρέπανο, Πλάτάνι, Αργυρά, Σελλά, και
Πιτίτσα). Είμαστε υπέρ της εκτέλεσης του έργου ύδρευσης αλλά ζητάμε να
ξεκινήσουν άμεσα μελέτες για κατασκευή έργων που θα εντάξουν την περιοχή
μας στο έργο ώστε να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα μας τόσο στην άρδευση
αλλά και στην ύδρευση στην οποία αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα
(αυξημένα νιτρικά, έλλειψη νερού κ.λ.π.)
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει

Αποδέχεται την εισήγηση του πρόεδρου και ζητά από τον Δήμο να
προχωρήσει σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες για υλοποίηση των ανωτέρω
εργασιών.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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