ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η / 24-03-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 24η
Μαρτίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από την
αριθ. 28/20-03-2008 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. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος
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 10ν
Θέμα 10ν

« Καθορισμός ελαχίστου πλάτους οδών Δ.Δ. Ψαθοπύργου. »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε:
Κύριοι σύμβουλοι µε την αριθ. Χ-15717/94 (ΦΕΚ 115ΔI7-3-95) είχε
προσδιοριστεί το ελάχιστο πλάτος δρόμων του διαµερίσµατος (σε συμπλήρωση
της αριθ. Χ-3525/1-5-91) και καθορίστηκε στις οδούς 1) .Ζαχώλης 2). Νάξου 3).
Πάροδος Αγ. Τριάδας Γ’ 4). Αρτέμιδος. Σήμερα έχουν διανοιχθεί και άλλοι
δρόμοι (νέοι ή προϋπάρχοντες) που σύμφωνα µε τις ανάγκες του Διαµερίσµατος
αλλά και μεγάλης οικοδομικής ανάπτυξης και προκειμένου να εξασφαλισθούν οι
κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να προσδιορίσουμε το ελάχιστο πλάτος των οδών
έτσι που θα διευκολύνουν τις πολεοδομικές και συγκοινωνιακές ανάγκες.
Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το τοπικό συμβούλιο µμετά από διαλογική συζήτηση ο µ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Προτείνει και ζητά από τον Δήμο να προχωρήσει στις διαδικασίες για τον
καθορισμό του ελάχιστου πλάτους των κάτωθι οδών.
1). Οδός Αγίου Σπυριδώνα έξι μισή (6,5) μετρά μαζί µε το πλάτος του
υπάρχοντος αρδευτικού και αποστραγγιστικού αύλακα.
2) Οδός Αφροδίτης (Αρτέμιδος - Αγ. Τριάδας) και οι πάροδοι Α' και Β'
αυτής ελάχιστο πλάτος έξι (6) μέτρα
3)
Οδός Πάτµου (Από Νάξου έως Φαλήρου) έξι (6) μέτρα
4)
Οδός Δροσίνη (Από Αγ. Σπυρίδωνα μέχρι αυλάκι αρδευτικό
"Κουλαµά και στη συνεχεία στη συμβολή σιδηροδρομικών γραµµών) έξι (6)
μετρά.
5)
Οδός Αγ. Τριάδας συμβολή Ν.Ε.Ο. μέχρι συμβολή οδού
Φαλήρου συν το μήκος των αποστραγγιστικών αυλακιών.
6).
Οδός Βικέλα( από συμβολή Δροσίνη μέχρι γωνία ιδιοκτησίας
Κακίου) καθώς και οι Πάροδοι αυτής μέχρι ιδιοκτησίας Μελισσαροπούλου και
Λαζαράτου και μελλοντικής συνεχείας αυτής έξι (6) μέτρα.

7). Οδός Καλαβρύτων (Ζαχώλης - συμβολή Φαλήρου) Τέσσερα (4)
μέτρα.
8). Οδός Ηρας (Αγ. Τριάδας - Αρτέμιδος) Τέσσερα (4) μέτρα.
9).
Τροποποίηση Αρτέμιδος σε ελάχιστο πλάτος έξι (6) μέτρα στα
σημεία που δεν έχει διανοιχθεί σ' αυτό το πλάτος και παραμένει άνω του
πλάτους αυτού έχει διαμορφωθεί και προσδιοριστεί από την υπάρχουσα
τσιμεντόστρωση (παρ. δ της Χ-15717/94 απόφασης Νοµ. Αχαΐας).
10). Οδός Λεμεσού (συμβολή Κύπρου Λευκωσίας) τέσσερα (4) μέτρα.
11).
Οι πάροδοι ή οδοί που είναι διανοιγμένοι ή πρόκειται να
διανοιχθούν σε υπάρχοντες δρομίσκους ορίζεται ως ελάχιστο πλάτος τέσσερα (4)
μέτρα µε την προϋπόθεση ότι θεωρούνται δευτερεύουσας χρήσης, όπως οι
κάθετοι από οδό Νάξου µε κατάληξη την οδό Ζαχώλης, και οι κάθετοι από
Ζαχώλης προς Λευκωσίας και από Λευκωσίας προς Κύπρου, και είναι ανώνυμοι.
Οι ανωτέρω οδοί ή πάροδοι ευρίσκονται στο τµήµα που περικλείεται από τους
κεντρικούς δρόμους (Αγ. Τριάδας -Φαλήρου Ζαχώλης- - Νάξου).
12). Οδός Λευκωσίας (πηγάδι Σακελλαρόπουλου έως Φαλήρου) σε
αντικατάσταση της παρ. β που προβλέπεται ελάχιστο πλάτος (4,5) μέτρα σαν
πάροδος Γ Αγ. Τριάδας καθορίζεται σε ελάχιστο πλάτος έξι (6) μέτρα.
13). Για το υπόλοιπο τµήµα του οικισμού που περικλείεται από την οδό
Αγ. Τριάδας - Φαλήρου και μέχρι τα όρια του υπάρχοντος οικισμού (Ματζαβίνου
- Καραµπούλα - Κούβελου - Τόλια Αθανασίου κ.λ.π.) ορίζεται ελάχιστο πλάτος
έξι (6)μέτρα.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2008
Θέμα 2ον
«Πρόταση για Πολεοδόμηση του Δ.Δ. Ψαθοπύργου. »
Αναφερόμενος στο 2° θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι Σύμβουλοι λόγω της
μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης του Διαµερίσµατος αλλά και της άναρχης δόμησης,
κρίνω όπως προτείνουμε να γίνει Πολεοδομικός σχεδιασμός σύμφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 1337/83 για οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων
στο τµήµα από τα όρια του υπάρχοντος οικισμού που περικλείει την περιοχή
(Ματζαβίνου - Κούβελου - Π.Ε.Ο. - Βολιναίο Θάλασσα). Παλαιότερα η τέως
Κοινότητα είχε προχωρήσει στη σύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης την οποία µε την
35/90 απόφαση είχε ζητηθεί να αποσυρθεί.
Σήμερα πιστεύω ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα νέο
σχεδιασμό αφού λάβουμε υπόψη µας την παλιά πρόταση η οποία πρέπει να
ενεργοποιηθεί (υπάρχει σχετικός φάκελος στο τµήµα πολεοδομίας).

Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο ο µ ό φ ω ν α
Αποφασίζει
Δέχεται την πρόταση του προέδρου και ζητά από το Δήμο να κάνει όλες τις
ενέργειες που χρειάζονται για την υλοποίηση Πολεοδομικού σχεδιασμού για το
Διαµέρισµα µας (από τα όρια του υπάρχοντος οικισμού έως τον Βολιναίο και
όπως αναφέρεται παραπάνω). Ζητάμε να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα μελέτη
στην Πολεοδομία πάνω στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά µε επέκταση
της στην παραπάνω περιοχή. Ο σχεδιασμός θα γίνει σύμφωνα µε τις .διατάξεις
του Ν. 1337/83 για οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων. Η παρούσα
να κοινοποιηθεί στο Δήμο για να προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2008
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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