ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η / 28-1-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου

σήμερα την

η

28 Ιανουαρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε ύστερα από
την αριθ. 3/22-01-2008 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό
Συμβούλιο στην οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος
του τοπικού συμβουλίου και β)

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

Γεώργιος 2. Παπαγεωργίου Ευθύμιος 3. Λάτσινος Σταύρος
τοπικός σύμβουλος

Πρόεδρος
Απόντες : ο

Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

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
« Άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας. »
Αναφερόμενος στο 1ον θέμα ο πρόεδρος είπε: Κύριοι σύμβουλοι ο
Δήμος Ρίου προκειμένου να χορηγήσει άδεια υπαίθριων δραστηριοτήτων
(φουφούδες, καντίνες κ.λ.π.) ζητά να του γνωρίσουμε τα σημεία στα οποία θα
λειτουργήσουν τέτοιες δραστηριότητες.
Το τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Ορίζει για την εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων (φουφούδες,
καντίνες κ.λ.π.) στο Δ.Δ. Ψαθοπύργου της κάτωθι θέσεις:
Πώληση ψημένου καλαμποκιού (Φουφού)
1.

Μία (1) θέση στο οικισμό Ροδινής στην πλατεία περιοχή « Μαύρης
Λίμνης » αποκλειστικά.

2.

Μία (1) θέση στο Ψαθόπυργο επί της οδού Φαλήρου (πλησίον
καφετέριας ΜΠΛΕ ΚΑΦΕ).

Όσον αφορά για τους χώρους για καντίνες για το έτος 2008 δεν υπάρχει
διαθέσιμος (δημοτικός) χώρος για την εγκατάσταση τους.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2008
Θέμα 2ον
«Παραχώρηση

χώρων

Πεζοδρόμια

–

Κυκλοφοριακό

–

Καταστήματα κ.λ.π. »
Αναφερόμενος στο 2ο θέμα ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα
προβλήματα που δημιουργούνται από το κυκλοφοριακό, παραχώρηση
χώρων για τραπεζοκαθίσματα, πεζοδρόμια κ.λ.π. και εν’οψη της θερινής
σαιζόν χρειάζονται μέτρα και ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τους πολίτες και
τα οχήματα, αλλά και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
διαμέρισμα.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Ψηφίζει και προτείνει την λήψη των παρακάτω μέτρων.
1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Σε συνεννόηση με την τροχαία ( Τ.Ο.Τ.Α.) κατόπιν αυτοψίας και
ενημέρωση μας να γίνει μονοδρόμηση των οδών Φαλήρου, Αγ. Τριάδας ,
Ζαχώλης κ.λ.π. (υπάρχει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρίου).
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
α. Να τηρούνται απόλυτα οι αποφάσεις παραχώρησης κοινοχρήστων
χώρων και πεζοδρομίων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

από

τους επιχειρηματίες (σύμφωνα με το τοπογραφικό και την άδεια
παραχώρησης) ώστε να μην εμποδίζεται ο κοινόχρηστος χώρος για την
διέλευση των πεζών.
β. Για κάθε άδεια παραχώρησης χώρων πριν εκδοθεί αυτή να
ενημερώνεται το τοπικό Συμβούλιο, ώστε να εκθέτει τις απόψεις του
επ’αυτού. .
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2008

Θέμα 3ον
« Άρδευση κατασκευή τσιμενταυλάκων κ.λ.π.»
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του
συμβουλίου προβλήματα που αντιμετωπίζει το Διαμέρισμα στην άρδευση
(κατασκευή τσιμενταυλάκων, λειτουργία γεωτρήσεων, τέλη άρδευσης, κ.λ.π.)
και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Ψηφίζει και προτείνει τα κάτωθι:
Κατασκευή αρδευτικών τσιμενταυλάκων (σε υπάρχοντα χωμάτινα) στις
εξής περιοχές
α. Αυλάκι προς ιδιοκτησία Ντεντόπουλου εντός χωρίου.
β. Αυλάκι στη θέση ‘’Ξερίας‘’ (ιδιοκτησία Χρ. Μπιρμπίλη μέχρι θάλασσα )
γ. Αυλάκι θέση ‘’Παλούκι’’ (ιδιοκτησία Καλαμπόκα Κων/νας μέχρι
Σπυρούλια Γεωρ, Καραγιάννη κ.λ.π.
δ. Αυλάκι στη θέση ‘’Λεύκα’’ ( ιδικτ. Λάτσινου εως Σακελλαρόπουλου
Σωτ.)
ε. Αυλάκι στη θέση ‘’Χοντρολόγγος’’
στ. Αυλάκι στη θέση ‘’Ξερίας’’ (Τόλιας Σαράντης – Χρήστου Κολοκυθά)
Προτείνει ακόμη την βελτίωση των γεωτρήσεων και ζητά από το Δήμο άμεση
επέμβαση για επίλυση όλων των αρδευτικών προβλημάτων.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2008

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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