ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η / 8-07-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 8η
Ιουλίου 2007 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από την αριθ.
72/7-7-2007 πρόσκληση του Προέδρου σε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού
Συμβουλίου 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 ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Τσιμπούκης Ιωάννης ο κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Κολοκυθάς
Χρήστος κ. ο Δημοτικός Σύμβουλος Τόλιας Αθανάσιος. 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
« Κατασκευή κρασπέδου πέριξ του τριγώνου επί της οδού Φαλήρου. »
Αναφερόμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι
σύμβουλοι το τρίγωνο που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού Φαλήρου στο
κέντρο του Δημ. Διαμερίσματος έχει γίνει χώρος ανεξέλεγκτου πάρκιν αυτοκινήτων
με αποτέλεσμα να προξενούνται ζημίες σε αυτό αλλά και στους παρακείμενους
πεζόδρομους (φθορά στα δένδρα αλλά και τα πλακάκια αφού τα αυτοκίνητα
παρκάρουν επάνω στους πεζόδρομους κ.λ.π.) Έχω ζητήσει από την Τεχνική
Υπηρεσία να γίνει ένα μικρό τεχνικό έργο (ανύψωση του κρασπέδου σε ύψος που
να μην είναι προσπελάσιμο από αυτοκίνητα κ.λ.π.) . Ο εργολάβος είναι έτοιμος να
ξεκινήσει τις εργασίες. Ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα είναι ότι υπάρχουν
αντιδράσεις για την κατασκευή αυτή ( όπως ότι θα εμποδισθούν οι παρακείμενοι
καταστηματάρχες, ότι μπορεί να υπάρξουν καταγγελίες στην Κτηματική Υπηρεσία
κ.λ.π.) και για αυτό πρέπει η κατασκευή του, να μετατεθεί για αργότερα με
αποτέλεσμα να παραμείνει πάλι μια ανεξέλικτη κατάσταση στο χώρο και τα
αυτοκίνητα να παρκάρουν οπουδήποτε (πεζοδρόμια κ.λ.π.)
Επ’ αυτού καλώ το συμβούλιο να πάρει θέση και να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία

Αποφασίζει
1.
Ζητά από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου να προχωρήσει σε ενέργειες
κ’ αν χρειάζεται να εξασφαλίσει σχετική άδεια από την Κτηματική Υπηρεσία ή
οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία εμπλέκεται το συντομότερο δυνατόν.
2.
Αμέσως μετά να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου (Κατασκευή
κρασπέδου κ.λ.π.)

Την πρόταση αυτή ψήφισαν οι Τοπικοί Σύμβουλοι Παπαγεωργίου Ευθ., Λάτσινος
Σταυρ., Πολυχρονόπουλος Βασ., ( ο οποίος ζήτησε την χάραξη κίτρινης γραμμής
και σήμανσης βάσει παλαιότερης απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ρίου.) κ’ ο Πρόεδρος
του Τ.Σ. Ο Τοπικός σύμβουλος Σπυρούλιας Γεώρ. Διαφώνησε και είπε να
μεταφερθεί για αργότερα η εκτέλεση του έργου και να επανεξετασθεί τρόπος
κατασκευής αυτού.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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