ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η / 2-05-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την
2η Μάη 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από την αριθ.
45/27-4-2007 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. Επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των
Συλλόγων Αλιέων (Ερασιτεχνών και Επαγγελματιών) Ψαθοπύργου, κ.κ
Κολύβρας Σπ. (Πρόεδρος), Κιούσης Ιωάν. (μέλος). Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών
εκπροσωπείται από τον κ.κ. Παπαγεωργίου Ευθ. (Πρόεδρο) που τυγχάνει και
μέλος του Τ. Σ. και κ.κ. Πολυχρονόπουλος Χαρ. Καλαμπόκας Νικ. μέλη.
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
« Ελλιμενισμός – Συντήρηση σκαφών Περιοχή Φαλήρου »
(Κολύμβηση θερινούς μήνες) .
Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε:
Κύριοι σύμβουλοι προκειμένου ενόψη της θερινής περιόδου να διευκολυνθούν
οι λουόμενοι αλλά και οι κάτοχοι σκαφών (Επαγγελματικών και Ερασιτεχνών )
προτείνω να γίνει διευθέτηση του χώρου (δεξιά και αριστερά ) του λιμανιού
μετά από εισήγηση στο Λιμεναρχείο. Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά. Επίσης θέτω υπόψη σας την απόφαση του Δ.Σ.
Αλιευτικού Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ψαθοπύργου που εκθέτουν την
γνώμη τους.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
1.
Ο χώρος στην ανατολική πλευρά του λιμανιού μέχρι και το πρώτο
σκαλάκι (σκάφος Σπυρούλια Παν.) και από τη δέστρα σκάφους Παπαγεωργίου
Ευθ.(μπροστά από τα λυώμενα) μέχρι το ποτάμι Λιακατά θα μένει ελεύθερος για
κολύμβηση, και οι χώροι θα οριοθετηθούν με σημαδούρες.
2.
Κατά τους θερινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, ο
χώρος της παραλίας στην περιοχή του Φαλήρου θα μένει ελεύθερος από
σκάφη για να έχουν άνετη πρόσβαση οι λουόμενοι (όσον αφορά τις ακτές).

3.
Στην είσοδο του λιμανιού θα αφαιρεθεί ένα προστατευτικό κάγκελο
και θα αντικατασταθεί με μπάρα ανοιγόμενη για την διευκόλυνση των αλιέων του
διαμερίσματος, και για έξοδο των σκαφών με γερανοφόρο μηχάνημα (μόνο σε
έκτακτη περίπτωση λόγω βλάβης σκάφους) και παραμονή στο λιμάνι για λίγες
μέρες για αποκατάσταση της βλάβης).
4. Στο χώρο του σιντριβανιού περιμετρικά θα τοποθετηθεί ξύλινο
κάγκελο και θα εξωραϊσθεί το σιντριβάνι.
5. Κατά μήκος της ακτής από το σιντριβάνι έως το ρέμα Λιακατά θα
τοποθετηθούν ξύλινα κολωνάκια για να εμποδίζουν την πρόσβαση των
αυτοκινήτων στη παραλία κατά διαστήματα θα υπάρχουν και λυώμενα κολωνάκια
για να διευκολύνουν την έξοδο των σκαφών.
6. Ο χώρος στην δυτική πλευρά του λιμανιού θα είναι αγκυροβόλιο
σκαφών που θα προσδιοριστεί σε συνεννόηση με τους
Συλλόγους
Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών αλιέων σε έκταση που χρειάζεται για τον
ελλιμενισμό των σκαφών και ο υπόλοιπος θα παραμείνει ελεύθερος για τους
λουόμενους (θα οροθετηθεί και θα αφαιρεθούν όλα τα καραμοσάλια).
7. Οι Σύλλογοι Αλιέων Ψαθοπύργου θα φροντίζουν για την φύλαξη των
χώρων.
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Λιμεναρχείο
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2007
Θέμα 2ον
« Παραλιακή Ζώνη »
(Κυκλοφοριακό – Πεζοδρόμια – Καταστήματα κ.λ.π.) .
Αναφερόμενος
στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των οχημάτων και των πεζών πρέπει να παρθούν μέτρα
(στάθμευσης - παρκαρίσματος - μονοδρόμησης κ.λ.π.) γεγονός που γίνεται
έντονο κατά τους θερινούς μήνες. Προτείνω για χώρους στάθμευσης αν
δέχονται οι ιδιοκτήτες τους να ενοικιασθούν και να διαμορφωθούν από τον
Δήμο τα κάτωθι οικόπεδα 1. Οικόπεδο δίπλα στα ακίνητα της MALCO 2.
Οικόπεδο Ανδρέα Λάτσινου του Θεοφάνη δίπλα στο Αστυνομικό Τμήμα και
οικόπεδο απέναντι από το Δημοτικό Κατάστημα 3. Οικόπεδο στη συμβολή
δρόμων προς Ψαθόπυργο ιδιοκτησίας Πολυχρονόπουλου.
Στην οδό Φαλήρου να γίνει τμηματικά διαγράμμιση (όπου υπάρχει
πρόβλημα στάθμευσης οχημάτων) όπως γύρω από το δέλτα (απέναντι
περιπτέρου) και να εξετασθεί η μονοδρόμησή της κατά τους θερινούς μήνες
από της 20:00 έως 24:00. Αυτό θα γίνει με την βοήθεια της Τροχαίας για να
αντιμετωπισθεί το κυκλοφοριακό.
Επίσης να γίνουν επεμβάσεις στο
πεζοδρόμιο της Φαλήρου μέχρι της οικίας Ανδριτσόπουλου ( επιδιορθώσεις
και επούλωση γουβών , τσιμεντόστρωση, κ.λπ.) που θα βελτιώσουν την
βατότητα του.
Προτείνω ακόμη να γίνει συντήρηση και βάψιμο των
παραλιακών ηλεκτρικών στύλων που έχουν υποστεί διάβρωση.
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 την Δημοτική
Αρχή να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις ενέργειες για την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών το συντομότερο δυνατόν.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Σωτήριος

Ο
Γραμματέας
Χρ. Μισύρης

Τα
Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

