ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η / 13-09-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
13η Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Πέμπτη
από την αριθ.

σήμερα την

και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα

103/10-09-2007 πρόσκληση του Προέδρου σε τακτική

συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου στην οποία παραβρέθηκαν οι:
Κόρρας Σωτήριος

α)

Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και β) Οι Τοπικοί

Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας Γεώργιος
Λάτσινος Σταύρος. Απόντας ο

2. Παπαγεωργίου Ευθύμιος

4.

Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Ψαθόπυργου κ. Καραβίδας Δημ. και το μέλος αυτού Κουρεμένος
Ηλίας, επίσης παραβρέθηκε και ο
τήρηση των πρακτικών.

Μισύρης Χρήστος ως Γραμματέας για την

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

για να συζητήσουν και να πάρουν

αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον

Θέμα 1ον
« Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρίου . »
Αναφερόμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: Ο Δήμος
θα προχωρήσει στην εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος έργων και μας
ζήτησε να γίνει από εμάς καταγραφή των προβλημάτων, και πλεονεκτημάτων
του Διαμερίσματος καθώς επίσης και τι προτάσεις έχουμε επ’ αυτών. Κατόπιν
τούτου πρέπει να γίνει σχετική λίστα και αφού γίνει αξιολόγηση και ιεράρχηση
αυτών να δοθούν μέχρι 20/9/2007 στην Αναπτυξιακή Ρίου. Για τον καλύτερο
προγραμματισμό προτείνω να γίνει επίσκεψη κλιμακίου της ΔΕΑΡ στο
διαμέρισμα σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

Αποφασίζει

Δέχεται την εισήγηση του Πρόεδρου και ψηφίζει όπως το Δ.Δ.
Ψαθοπύργου συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δ. Ρίου ο
προγραμματισμός των οποίων θα γίνει σε συνεργασία με το Τοπικό
Συμβούλιο.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Σωτήριος

Ο
Γραμματέας
Χρ. Μισύρης

Τα
Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

