ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η / 7-06-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την
7 Ιουνίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από την
αριθ. 55/2-6-2007 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.
η

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
« Διευθέτηση κάδων – Καθορισμός θέσεων – Καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων .
Αναφερόμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε:
Κύριοι σύμβουλοι σε συνεχεία της αριθ. 4/2007 απόφασης του τοπικού
Συμβουλίου έγινε καταμέτρηση των κάδων απορριμμάτων και διεπιστώθη
μεγάλη έλλειψη με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή αποκομιδή και τα
απορρίμματα να μένουν εκτός κάδων, πολλοί κάδοι είναι κατεστραμμένοι και
θέλουν επισκευή ή άμεση αλλαγή. Εν όψει της θερινής περιόδου το
Διαμέρισμα χρειάζεται να ενισχυθεί με περισσότερους κάδους (τουλάχιστον
τους διπλούς) για να καλυφθούν οι ανάγκες του. Επίσης πρέπει να γίνεται πιο
τακτικά η αποκομιδή των απορριμμάτων (κάθε μέρα) να γίνεται πλύσιμο και
απολύμανση αυτών τουλάχιστον (μία φορά την εβδομάδα). Μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει αυτό καμιά φορά με αποτέλεσμα να μυρίζουν οι κάδοι και να
δημιουργούνται εστίες μόλυνσης που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία
των πολιτών.
Ακόμη πρέπει να γίνει ακριβής προσδιορισμός των θέσεων τοποθέτησης των
κάδων ώστε να μην γίνεται σημείο τριβής μεταξύ των δημοτών με τρόπο που
να εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους και συχνά να καθορίζονται τα σημεία από
τα σκουπίδια που διασκορπίζονται γύρωθεν αυτών ανεξέλεγκτα. Κατόπιν
τούτου 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

1.
Ζητά από τον Δήμο ενισχύσει με κάδους απορριμμάτων το
Διαμέρισμα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων
(τουλάχιστον να διπλασιασθούν οι υπάρχοντες).
2.
Να γίνει άμεσα επισκευή των κάδων που έχουν καταστραφεί.
3.
Να προσδιορισθούν ακριβείς και σταθερές θέσεις και να τηρούνται
από όλους τους δημότες. (σε συνεννόηση μαζί μας )
4. Να γίνεται καθαρισμός (πλύσιμο) και υγειονομική αποστείρωση των
κάδων (μία φορά την εβδομάδα).
5. Να γίνεται καθημερινά η αποκομιδή των απορριμμάτων (ιδίως τους
θερινούς μήνες) .
6. Να καθαρίζονται συχνά οι κοινόχρηστοι χώροι (γύρωθεν των κάδων).
7. Να τοποθετηθούν καλαθάκια σε πλατείες και σημεία της παραλίας
που να δέχονται μικροαπορρίμματα (χαρτιά και φιάλες).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2007
Θέμα 2ον
« Προβλήματα από Πλημμύρα της 20 – 05 - 2007 »
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι σύμβουλοι καθώς
γνωρίζετε οι πλημμύρες της 20 – 05 – 2007 δημιούργησαν στο διαμέρισμα
μας πολλά προβλήματα ( σε σπίτια, σε δρόμους, σε ποτάμια, σε κεντρικά
αυλάκια κ.λ.π.) που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενεργεία για να
αποκατασταθούν οι ζημίες. Υπάρχουν αυλάκια που δεν έχουν καθαριστεί,
ποτάμια που δεν έχουν διανοιχθεί, αντιπλημμυρικά που δεν έχουν καθαριστεί
με αποτέλεσμα σε ένα ξαφνικό καιρικό φαινόμενο (που γίνονται όλο και
εντονότερα ) να κινδυνεύει το διαμέρισμα να ζήσει πάλι τις δύσκολες στιγμές
της 20-05-2007.
Κατόπιν τούτου 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
1). Ζητά από την Δημοτική Αρχή να ξεκινήσει όλες τις ενέργειες που
χρειάζονται για καθαρισμό των τεσσάρων ξεροπόταμων ( Ροδινής, Άρτεμης
(Λιακατά), Λαμπινούς, και Αη Γιάννη άμεσα.
2) Να καθαρισθούν τα κεντρικά αποστραγγιστικά αυλάκια του χωρίου.
3). Να καθαρισθούν όλα τα φρεάτια υποδοχής των νερών προς την
Θάλασσα.
4). Να καθαρισθούν όλοι οι δρόμοι και να πλυθούν από τα χώματα και
μπάζα.
5). Να γίνει διευθέτηση των κοιτών των ποταμών στο βαθμό που
μπορεί να παρέμβη ο Δήμος ή να ζητήσει αυτό να γίνει από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Νόμου ( ΔΕΣΕ, Νομαρχία κ.λ.π.)
6). Να καθαρισθούν επιμελώς όλες οι αντιπλημμυρικές λεκάνες.

7). Να σταλεί αρμόδιος μηχανικός του Δήμου να καταμετρηθούν οι
ζημίες και δρομολογηθούν οι εργασίες (μέχρι σήμερα τίποτα).
8) Να εξετασθούν οι ανάγκες κατασκευής νέων αντιπλημμυρικών
έργων ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι ιδίων φαινόμενων.
9). Να εξετασθούν ακόμη οι ανάγκες κατασκευής αντιπλημμυρικών
έργων με αφετηρία το βουνό ( Άρτεμις ) από τους χώρους των λατομείων
μέχρι τα παρακείμενα γύρωθεν ξερολάγκαδα με αποδέκτη την θάλασσα (έργο
που θα λύσει πολλά προβλήματα από τέτοιου είδους πλημμύρες στο μέλλον).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Σωτήριος

Ο
Γραμματέας
Χρ. Μισύρης

Τα
Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

