ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 14-2-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την
14 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα
από την αριθ. 11/10-02-2008 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. Παπαγεωργίου Ευθύμιος 3. Λάτσινος Σταύρος
Απόντες : ο τοπικός σύμβουλος
Πολυχρονόπουλος Βασίλειος
η

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
« Προβλήματα από Λατομείο ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στη θέση Άρτεμις. »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε:
Κύριοι σύμβουλοι ο Ψαθόπυργος είναι ένας τουριστικός τόπος, η
θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον (ορεινός όγκος ) είναι τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του. Η γεωγραφική θέση της περιοχής αποτελεί στρατηγικό
πλεονέκτημα για τους κατοίκους και αυτό αξιοποιείται από την λειτουργία
πολλών τουριστικών επιχειρήσεων κάθε μορφής (Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα,
επιχειρήσεις κ.λ.π. ) που συγκεντρώνουν το πλήθος των επισκεπτών.
Στο Δημοτικό μας Διαμέρισμα και στο παρακείμενο βουνό λειτουργεί επί
σαράντα (40) έτη το λατομείο εξόρυξης υλικών από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
που
χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία τσιμέντου σε
εργοστάσιο που λειτουργεί στο Δ. Δ. του Δρεπάνου.
Η μακρόχρονη λειτουργία του λατομείου έχει αλλάξει την φυσική όψη του
βουνού αφού έχουν αφαιρεθεί μεγάλοι όγκοι αδρανών υλικών και το ύψος
αυτού έχει μειωθεί αρκετά αλλά και το φυσικό του περιβάλλον έχει αλλοιωθεί
(έχει δημιουργηθεί πλατεία οκτακόσιων (800) και πλέον στρεμμάτων) με όλα
τα επακόλουθα για το περιβάλλον, και το οικοσύστημα.
Για την εξόρυξη των αδρανών υλικών χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες
(περισσότερες τα πρώτα χρόνια, λιγότερες τώρα) πολλές από αυτές ισχυρές
που έχουν δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, αφού πολλές
πηγές νερού που υπήρχαν μειώθηκαν και άλλες εξαφανίσθηκαν. Με την
πάροδο των χρόνων οι εκρήξεις μειώθηκαν (χωρίς να σταματήσουν) και η
εξόρυξη γίνεται με άλλα τεχνικά μέσα. Επίσης κατολισθήσεις που έγιναν
δημιούργησαν πολλά προβλήματα στις κάτωθι του λατομείου ιδιοκτησίες
(μετατόπιση, αλλαγή φυσικής όψης, κ.λ.π.)
Η λειτουργία του λατομείου επιβάρυνε και συνεχίζει να επιβαρύνει το
περιβάλλον, το βουνό άλλαξε όψη, κατολισθήσεις εδάφους με έναρξη το
1980, με τις μεγάλες βροχοπτώσεις οι τρεις χείμαρροι (Αι’ Γιάννη, Λαμπινούς,
Άρτεμις (Λιακατά) που καταλήγουν μέσα στο χωρίο έχουν δημιουργήσει
μεγάλα προβλήματα. Ακόμη η σημαντική πρόκληση σκόνης από την κίνηση
των βαρέων οχημάτων, και το πιο σημαντικό η εγκατάσταση παρανόμως
σπαστήρα αδρανών υλικών για την θυγατρική της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ Α.Ε. χωρίς να έχει ενημερώσει κανένα και χωρίς να έχει πάρει κάποια
άδεια από τις αρμόδιες αρχές.
Με βάση όλα τα πιο πάνω πρέπει να συνυπάρξουμε ο Ψαθόπυργος και
το λατομείο της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. εμείς από την πλευρά μας κάνουμε
αγώνα να μην επιβαρύνουμε τον τόπο μας και να διατηρούμε αυτόν σε
υψηλά επίπεδα για την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων μας. Από την
πλευρά της η εταιρεία πρέπει να σεβαστεί απόλυτα το περιβάλλον τις
ιδιαιτερότητες του τόπου μας και να μας προφύλαξη από τα καιρικά
φαινόμενα ( γιατί έχει συμμετοχή στις πλημμύρες , και στην αλλοίωση του
φυσικού μας τοπίου, ) και για την αρμονική συνύπαρξη μας χρειάζεται
αληθινή και καλή συνεργασία.
Το τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Αποδέχεται την εισήγηση του πρόεδρου και ζητά τα κάτωθι:
1. Να ζητηθεί η περιβαντολογική μελέτη του λατομείου από την ΤΙΤΑΝ
Α.Ε.
2. Να διευκρινισθεί το όριο που θα κατεβεί το λατομείο.
3. Να γίνεται συχνά διαβροχή των χώρων του λατομείου ώστε να μειωθεί
και να μην δημιουργείται ρύπανση από την αιώρηση της σκόνης.
4. Να γίνει άμεσα διαχείριση και διευθετήσει χώρων για περισυλλογή των
νερών από τις βροχοπτώσεις ώστε αυτά να μην καταλήγουν μέσα στο
Διαμέρισμα.
5. Να μην γίνει η εγκατάσταση του σπαστήρα αδρανών υλικών στο
λατομείο γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το περιβάλλον.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί σ’ όλες τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Δήμος Ρίου,
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, Δ/ση Υγείας και Περιβάλλοντος και την εταιρεία ΤΙΤΑΝ
Α.Ε. για ενημέρωση τους και λήψη μέτρων.
Σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε κινητοποιήσεις (είτε
δικαστικές ή άλλης μορφής ενέργειες) για στήριξη των ανωτέρω .
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2008
Θέμα 2ον
«Εσωτερική Οδοποιϊα. »
Αναφερόμενος στο 2ο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κάποιοι δρόμοι του
διαμερίσματος χρειάζονται άμμεση τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση και
καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Ψηφίζει και προτείνει την εκτέλεση των παρακάτω έργων οδοποιϊας.
1. Στη Ροδινή δρόμο προς Κουζίου Γεωργ.
2. Στη Ροδινή δρόμο από Μαύρη Λίμνη εως Γεωργόπουλου Αν.
3. Στη Ροδινή δρόμο Γέφυρα Ν.Ε.Ο – Κοντάκου Δημ.

4. Δ.Δ. Ψαθοπύργου Πάροδος Αρτέμιδος προς Ζαμπάρα.
5. Δ.Δ. Ψαθοπύργου οδός Κύπρου.
6. Δ.Δ. Ψαθοπύργου Πάροδος Νάξου.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2008
Θέμα 3ον
« Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων.»
Αναφερόμενος στο 2ο θέμα ο Πρόεδρος είπε ότι στο Δ.Δ. Ψαθοπύργου
χρειάζεται και εκτέλεση κάποιων αντιπλημμυρικών έργων

και καλώ

το

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Ψηφίζει και προτείνει την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων
1. Κατασκευή αποστραγγιστικού οδός Νάξου.
2. Κατασκευή αποστραγγιστικού Αρτέμιδος (Τελέγκου – Λάτσινου).
3. Κατασκευή σκαρωτού οδού Ζαχώλης.
4. Κατασκευή σκαρωτού αποστραγγιστικού Κύπρου (επί της Φαλήρου).
5. Κατασκευή νέου σκαρωτού επι της Αγίας Τριάδας (οικία Μπεζαϊτη ).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2008

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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