ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η / 11-12-2007
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
Δεκέμβρη 2007 ημέρα Τρίτη

σήμερα την 11η

και ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από την αριθ.

146/7-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο
στην οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος
συμβουλίου και β)

Πρόεδρος του τοπικού

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

3.

Γεώργιος

Παπαγεωργίου Ευθύμιος

2.

Απόντες : ο

τοπικός σύμβουλος 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
« Τοποθέτηση Πινακίδας HOTEL FLORIDA . »
Για το ανωτέρω θέμα το συμβούλιο ψηφίζει ότι για κάθε είδους
τοποθέτηση πινακίδας (Π.Ε.Ο.) διαφημιστικής ή άλλης γνωμοδοτεί και δίνει σχετική
άδεια η ΔΕΣΕ στην οποία κατατίθεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο και
κοινοποιείται στο Δήμο για τις σχετικές ενέργειες.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2007
Θέμα 2ον
« Τοποθέτηση Σεισμογράφων στον οικισμό Ροδινής . »

Κατόπιν εισήγησης του προέδρου για το ανωτέρω θέμα το τοπικό
συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Εγκρίνει την τοποθέτηση σεισμογράφων στο οικισμό Ροδινής στα σημεία
1).

Δρόμο προς Χρούτσα και 2). Πλησίον στο ρέμα επάνω από την οικία

Αλεξανδρόπουλου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2007
Θέμα 3ον
« Κοπή κλώνων δένδρων σε Αγροτόδρομους . »

Κατόπιν εισήγησης του προέδρου για το ανωτέρω θέμα το τοπικό
συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Ψηφίζει όπως οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων φροντίζουν για την κοπή των κλώνων
που παρεμποδίζουν την διέλευση πεζών και αγροτικών μηχανημάτων στους
αγροτόδρομους του Δ. Διαμερίσματος Ψαθοπύργου με δικιά τους ευθύνη. Σε
άλλη περίπτωση αυτό θα γίνεται με φροντίδα του Δήμου. Να γίνει σχετική
ανακοίνωση προς τους δημότες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2007

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Σωτήριος

Ο
Γραμματέας
Χρ. Μισύρης

Τα
Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

