ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η / 16-10-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 16η
Οκτωβρίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 συνήλθε ύστερα από την αριθ.
121/12-10-2007 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. Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν
αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2008. »
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι σύμβουλοι η τεχνική
υπηρεσία του Δήμου ζήτησε να της στείλουμε τις προτάσεις μας και τα έργα που
προτείνουμε για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Διαμερίσματος για το έτος 2008.
Καθώς γνωρίζετε από τα έργα που προτείναμε με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2007,
κανένα δεν εκτελέστηκε ή δημοπρατήθηκε ακόμη πλην της παιδικής χαράς μέρος
της οποίας χρηματοδοτήθηκε από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Κατόπιν αυτού για το έτος 2008
προτείνω να ζητήσουμε την εκτέλεση των έργων του 2007 για να συμπληρωθούν
πάλη στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων 2008 του Δήμου για το Δ.Δ. Ψαθοπύργου.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Προτείνει και προγραμματίζει την εκτέλεση των παρακάτω έργων για το έτος 2008
που κατά σειρά προτεραιότητας είναι:
1. Επισκευή παραλιακού πεζόδρομου – πλακόστρωση (από οικία
Ανδρουτσόπουλου μέχρι παιδική χαρά) – Διάνοιξη καναλιών απορροής ομβρίων
2. Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος.
3. Εφαρμογή πράξης αναλογισμού παραλίας και αιγιαλού (διάνοιξη
δρόμων και βατότητα αυτών) από Ματζαβίνου έως Βολιναίο και από Ξερολάγγαδο
Λιακατά έως όρια Δήμου Ερινεού.
4. Οριοθέτηση κοίτης και παρόχθιας ζώνης Βολιναίου και Αρτέμις.
5. Οδοποιϊα πολεοδομημένου τμήματος «Λιακατά» - Διαμόρφωση
πλατειών - Διάνοιξη δημοτικών δρόμων – Βελτίωση βατότητας.
6. Χωροταξική μελέτη και πολεοδόμηση Ψαθοπύργου (υπάρχει
σχετική μελέτη στην πολεοδομία).
7. Διαμόρφωση και περίφραξη νεκροταφείου Ροδινής.
8. Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης μήκους δύο χιλιομέτρων.

9. Μελέτη για κατασκευή Αποστραγγιστικού – Αντιπλημμυρικού έργου
επί της οδού Αγίας Τριάδας.
10. Συμπλήρωση με όργανα της Παιδικής χαράς
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2007
Θέμα 2ον
« Εξέταση αίτησης Εξακουστής Χαλκιοπούλου. »
Κύριοι σύμβουλοι η Εξακουστή Χαλκιοπούλου του Δημητρίου κατέθεσε
αίτηση και ζητά άδεια στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας και η Τεχνική υπηρεσία
μας ζητά την γνώμη μας επ’ αυτού.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Επειδή ο χώρος στάθμευσης που ευρίσκεται έμπροσθεν της οικίας της αιτούσας
επί της οδού Κύπρου στο Ψαθόπυργο δεν αποτελεί αυτοτελή χώρο στάθμευσης
αλλά καταλαμβάνει και μέρος του οδοστρώματος σύμφωνα με την υπάρχουσα
νομοθεσία η ανωτέρω δεν δικαιούται να της χορηγηθεί άδεια τοποθέτησης
πινακίδων Ρ – 40.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2007
Θέμα 3ον
« Τοποθέτηση πινακίδας στο τρίγωνο επί της οδού Φαλήρου . »
Αναφερόμενος στο 30 θέμα ο πρόεδρος είπε: Κύριοι σύμβουλοι τελευταία
έχω δεχθεί πολλά παράπονα από δημότες μας αλλά και από τους οδηγούς
λεωφορείων ότι λόγω της ανεξέλεγκτης στάθμευσης οχημάτων γύρωθεν του
τριγώνου επί της οδού Φαλήρου να εμποδίζεται η διέλευση των υπεραστικών
λεωφορείων αλλά και άλλων οχημάτων με αποτέλεσμα τα λεωφορεία να αφήνουν
τους επιβάτες στην είσοδο του χωριού και άλλους που περιμένουν στη πλατεία να
τους εγκαταλείπουν και να αναζητούν άλλο μέσο μεταφοράς (ΤΑΧΙ κ.λ.π). Η
κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πρέπει να λάβουμε
σχετικά μέτρα. Προτείνω λοιπόν να τοποθετηθεί ενδεικτική πινακίδα απαγόρευσης
στάθμευσης ( στροφή λεωφορείου κ.λ.π.) και κίτρινη διαγράμμιση
στο
συγκεκριμένο χώρο και καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Ψηφίζει όπως στο τρίγωνο της οδού Φαλήρου τοποθετηθεί ενδεικτική πινακίδα
(στροφή λεωφορείου ) και κίτρινη διαγράμμιση (στη στροφή ) και ανάντη αυτής
(έμπροσθεν παλαιού σχολείου) απαγόρευσης στάθμευσης, ώστε να λυθεί το
πρόβλημα το ταχύτερο δυνατόν.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2007
Θέμα 4ον
« Τοποθέτηση πινακίδας στη πάροδο του Νεκροταφείου . »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε: Στη πάροδο Αγίας Τριάδας
προς Νεκροταφείο προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος – έξοδος οχημάτων
προς Νεκροταφείο προτείνω να τοποθετηθεί πινακίδα Ρ – 40 που θα απαγορεύει
την στάθμευση των οχημάτων σ’ όλο το μήκος αυτής.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Εγκρίνει την τοποθέτηση απαγόρευσης – στάθμευσης (Ρ – 40) κατά μήκος της
παρόδου Αγίας Τριάδας Δ’
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2007
Θέμα 5ον
« Λειτουργία συνεργείου επισκευών οχημάτων . »
Κύριοι σύμβουλοι στη θέση ‘’ Χοντρολόγγος ‘’ και επί της ιδιοκτησίας
Κυδώνη άρχισε να λειτουργεί συνεργείο επισκευών οχημάτων ( Μήλας –
Σωτηρόπουλος ) χωρίς άδεια λειτουργίας και σε απόσταση σαράντα (40) μέτρων
από την κεντρική υδρευτική γεώτρηση του Δ.Δ Ψαθοπύργου. Η τέως Κοινότητα
Ψαθοπύργου με την απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου 7/1994 είχε ενημερώσει
της αρμόδιες Υπηρεσίες ( Νομ. Αυτ/ση, Δ/ση Υγιεινής, Υπουργείο Βιομηχανίας
Ανάπτυξης, Πολεοδομία κ.λ.π.) προκειμένου κάθε έκδοση αδείας λειτουργίας
οποιασδήποτε δραστηριότητας ( Βιοτεχνία, σπίτια κ.λ.π.) να λαμβάνονται όλα τα
νόμιμα μέτρα για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής
‘’Χοντρολόγγος’’ από κάθε μορφής λύματα δεδομένου ότι στην περιοχή καταλήγει η
λεκάνη ενός υδροφόρου υπογείου ορίζοντα (δεν είναι τυχαίο ότι εκεί ευρίσκονται
δύο υδρευτικές γεωτρήσεις δημοτικές και μία ιδιωτική εκμετάλλευση εμφιαλωμένου
νερού που αντλεί στην περιοχή αυτή). Κατόπιν τούτου καλούμε όλες της υπηρεσίες
να επιληφθούν άμεσα του θέματος που αφορά την λειτουργία της επιχείρησης να
γίνουν όλοι οι νόμιμοι έλεγχοι που προβλέπονται από διατάξεις νόμων για την
δημόσια υγεία κ.λ.π. και να μας ενημερώσουν για της ενέργειες τους το
συντομότερο δυνατό γιατί θεωρούμε το πρόβλημα εξαιρετικά επείγον.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Συμφωνεί με την άποψη του προέδρου και καλεί όλες τις Αρμόδιες Υπηρεσίες
του νομού ( Δνση Υγιεινής, Υπουργείο Βιομηχανίας, Πολεοδομία, Νομ/ρχιακή
Αυτ/ση Αχαΐας κ.λ.π.) να προχωρήσουν σ’ όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να
γίνουν σχετικοί έλεγχοι νομιμότητας λειτουργίας του ανωτέρω συνεργείου
αυτοκινήτων στη θέση ‘’Χοντρολόγγος ‘’ Ψαθοπύργου Ρίου, ώστε να προστατευθεί

ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής και η υγεία των δημοτών από τυχόν (
λύματα, απόβλητα, πετρελοειδή κ.λ.π.) που θα μολύνουν την περιοχή (υπόγεια
νερά κ.λ.π.) λόγω της μορφολογίας του εδάφους (πετρώδες) υπάρχει μεγάλη
διαπερατότητα με άμεσο κίνδυνο την μόλυνση αφού εκεί λειτουργούν οι υδρευτικές
και αρδευτικές γεωτρήσεις του Διαμερίσματος (η υδρευτική μόλις σαράντα (40)
μέτρα από το συνεργείο και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος
σε κάθε έκδοση αδείας επιχειρήσεων, οικοδομών κ.λ.π.)
Η παρούσα να κοινοποιηθεί και στο Δήμο Ρίου, ΔΕΥΑΡ για κάθε νόμιμη ενέργεια
επί του θέματος
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2007
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Σωτήριος

Ο
Γραμματέας
Χρ. Μισύρης

Τα
Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

