ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η / 18-07-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 18η
Ιουλίου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από την αριθ.
77/12-7-2007 πρόσκληση του Προέδρου σε τακτική 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. Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις επί
των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Κατασκευή γλύστρας σκαφών στη περιοχή Φαλήρου. »
Αναφερόμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι
σύμβουλοι υπάρχει αίτημα των δημοτών αλλά και κατοίκων της περιοχής μας για
την κατασκευή γλύστρας που να διευκολύνει την είσοδο – έξοδο των σκαφών που
ελλιμενίζονται στην περιοχή του Διαμερίσματος. Ως σημείο κατασκευής
προσδιορίζεται στις ακτές του Φαλήρου και δίπλα στις εκβολές του χειμάρρου ‘’
Λιακατά ‘’
Κατόπιν
τούτου
καλώ
το
Τ.Σ.
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σχετικά
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου
μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

Αποφασίζει
Δέχεται την κατασκευή της γλύστρας στην περιοχή του Φαλήρου (δίπλα στις
εκβολές του χειμάρρου ‘’ Λιακατά ‘’ για εξυπηρέτηση των κατόχων αλιευτικών
σκαφών της περιοχής. Η κατασκευή θα γίνει υπό την επίβλεψη του Δήμου Ρίου
και αφού εξασφαλισθεί η σχετική προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια. Επίσης σε
καμιά περίπτωση να μην παρεμποδίζεται η χρήση των παρακειμένων ακτών για
τους λουόμενους, από τους χρήστες της γλύστρας που υποχρεούνται να μην
εγκαταλείπουν σκάφη ή τρεϊλέρ αυτών, ή ακόμη κ’ αυτοκίνητα σε σημεία που
εμποδίζουν την πρόσβαση προς τις ακτές και την θάλασσα.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2007
Θέμα 2ον
« Συναυλία Χορωδίας Αγ. Ειρήνης στο Ψαθόπυργο . »

Αναφερόμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι
σύμβουλοι στις 3-8-2007 θα γίνει εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου (ΔΕΠΑΡ)
με την συμμετοχή της χορωδίας Αγίας Ειρήνης από την Μπάνια – Λούκα της
Βοσνίας. Η συναυλία θα γίνει στην πλατεία της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας.
Πιστεύω ότι είναι μια πρωτοφανή εκδήλωση για το Διαμέρισμα μας και καλώ εσάς
να αποφασίσετε σχετικά.
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Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου

ομόφωνα
Αποφασίζει
Συμφωνεί όπως εκτελεστεί η ανωτέρω συναυλία στο Δ.Δ. Ψαθοπύργου, γιατί
πιστεύει ότι τέτοιες εκδηλώσεις ανεβάζουν την πολιτιστική ζωή της περιοχής μας.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2007
Θέμα 3ον
« Επιλογή ενδιαφερομένου για καθαρισμό του Δημοτικού Καταστήματος . »
Αναφερόμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι
σύμβουλοι ο Δήμος Ρίου μας ζητά να προτείνουμε ένα άτομο για να καθαρίζει το
Δημ. Κατάστημα Ψαθοπύργου. Για την εργασία έδειξαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν
σχετική αίτηση πέντε (5) ενδιαφερόμενες γυναίκες.
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Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία

Αποφασίζει
Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1) Πολυχρονόπουλος Βας. 2) Σπυρούλιας Γεωρ. 3)
Λάτσινος Σταυρ. Και ο Πρόεδρος Κόρρας Σωτήριος εδέχθησαν η αναδείξει του
προσώπου να γίνει με κλήρωση η θητεία να είναι εξάμηνη για κάθε ενδιαφερόμενη
και η σειρά θα προκύψει από την σειρά που θα αναδείξει η κλήρωση. Οι
σύμβουλοι θεωρούν ότι έτσι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο ποιος υπέδειξε ποια,
και έτσι ανάλογα με τον χρόνο διάρκειας του τρόπου ανάθεσης του καθαρισμού
(εργολαβικά) θα μπορούν να εκτελούν την εργασία αυτή ανά εξάμηνο ώστε να μην
θεωρεί ότι κάποια αδικείται. Σε καμία περίπτωση η απόφαση δεν είναι δεσμευτική.
Ο Τοπικός Σύμβουλος Παπαγεωργίου Ευθ. Διαφωνεί και ζήτησε η επιλογή του
ενδιαφερομένου να γίνει με κοινωνικά κριτήρια( π.χ. πολύτεκνες, τρίτεκνες,
άνεργες, χωρίς εισόδημα. κ.λ.π.)
Στη συνέχεια ακολούθησε κλήρωση που
ανέδειξε κατά σειρά τις:
1. Την αριθ. (4) αίτηση την κ. Μίχου Λαμπρινή ( 1η )
2. Την αριθ. (1) αίτηση την κ. Μιχαηλίδου Ανατολή ( 2η )
3. Την αριθ. (2) αίτηση την κ. Γιαννοπούλου Μαρία ( 3η )
4. Την αριθ. (5) αίτηση την κ. Καταραχιά Ελένη ( 4η )
5. Την αριθ. (3) αίτηση την κ. Τσιλίκα Αγγελική ( 5η )

Κατόπιν τούτου η Μίχου Λαμπρινή του Νικολάου προτείνεται για τον καθαρισμό
του Δημ. Καταστήματος Ψαθοπύργου η οποία θα ενημερωθεί για τα περαιτέρω
από τον Δήμο.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Σωτήριος

Ο
Γραμματέας
Χρ. Μισύρης

Τα
Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

