ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η / 18-4-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 18η
Απριλίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από την
αριθ. 43/15-04-2008 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 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
« Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δ. Δ. Ψαθοπύργου. »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε:
Με έγγραφο της η ΔΕΠΑΡ μας εκδήλωσε ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί
κατά την θερινή περίοδο πολιτιστική εκδήλωση στο Διαμέρισμα Ψαθοπύργου υπό
την αιγίδα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό ζητά την γνωμοδότηση μας.
Το τοπικό συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Ψηφίζει την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Διαμέρισμα από την
ΔΕΠΑΡ κατά την θερινή περίοδο, σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί από την
επιχείρηση.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2008
Θέμα 2ον
«Οργάνωση άρδευσης έτους 2008. »
Αναφερόμενος στο 2ο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι Σύμβουλοι ενόψει της
αρδευτικής περιόδου πρέπει να οργανώσουμε την άρδευση ώστε να υπάρξει καλή
διαχείριση των αρδευτικών έργων και των νερών. Το διαμέρισμα μας αρδεύεται
από τα ποταμίσια νερά και από της δύο γεωτρήσεις. Τα ποταμίσια νερά
προέρχονται από τις πηγές Αγίας Μαρίνας Σελλών, και της Αργυράς από τις
οποίες το Δ.Δ. Ψαθοπύργου κατέχει δικαιώματα. Η διανομή και η διαφύλαξη των
αρδευτικών υδάτων θα γίνεται από ιδιώτες υδρονομείς που θα πληρώνονται από
τους κατόχους αρδευτικών εκμεταλλεύσεων με τιμή ανά ώρα που θα ορισθεί από
τον Δήμο και θα προκύψει από τις προσφορές των ενδιαφερομένων υδρονομέων.
Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο

ομόφωνα

Αποφασίζει
Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και ζητά από τις υπηρεσίες του Δήμου
να προχωρήσει σ’ όλες τις ενέργειες ώστε να γίνει όσον το δυνατό καλύτερη
οργάνωση της αρδευτικής περιόδου 2008, σε συνεννόηση με το Τοπικό
Συμβούλιο.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2008
Θέμα 3ον
« Άδειες χορήγησης χρήσης πεζοδρομίου.»
Αναφερόμενος στο 3ο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι Σύμβουλοι καθώς
γνωρίζετε γίνεται παραχώρηση πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, κ.λ.π. για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από επιχειρηματίες. Αυτό αφορά τον παραλιακό
πεζόδρομο αλλά και τα πεζοδρόμια έμπροσθεν των καταστημάτων. Δεν είναι όμως
λίγες οι περιπτώσεις που γίνεται κατάχρηση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
σοβαρά προβλήματα στην διάβαση των πεζών.
Κατόπιν αυτού προτείνω όπως κατά την έκδοση αδειών χρήσης πεζοδρομίων
από τον Δήμο να καλύπτονται οι προϋποθέσεις που υπήρχαν σαν τέως Κοινότητα
και για αυτό το λόγω καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Ψηφίζει

όπως

κατά

την

χορήγηση

αδειών

χρήσης

πεζοδρομίων

(παραλιακών ή όχι) σε επιχειρηματίες έμπροσθεν των καταστημάτων τους να
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που υπήρχαν και εθέτοντο

για κάθε

κατάστημα ειδικά ( ανεγράφοντο σε κάθε άδεια, απόσταση από κρηπιδότοιχο
θάλασσας, ελεύθερος χώρος έμπροσθεν των καταστημάτων κ.λ.π.) στις άδειες
που εδίδοντο από την τέως Κοινότητα Ψαθοπύργου, θα γίνει σχετική κατάθεση
αντιγράφων αδειών από τέως Κοινότητα Ψαθοπύργου. Ζητά επίσης πριν από την
έκδοση αδείας να ζητείται η γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου. Η παρούσα να
κοινοποιηθεί στο Δήμο για ενημέρωση του και εφαρμογή αυτής ενόψη της θερινής
περιόδου, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα
(παράπονα) των δημοτών μας.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2008

Θέμα 4ον
« Εγκατάσταση αιολικών πάρκων. »

Αναφερόμενος στο 4ο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι Σύμβουλοι ακούγεται
ότι στην περιοχή και εντός των ορίων του Δήμου μας από Πλατάνι έως Άνω
Ροδινή, αλλά και στον όμορο Δήμο Ερινέου η εταιρεία « ΚΥΩΝ ΕΠΕ » ΈΧΕΙ
ζητήσει από το Δασαρχείο να δοθεί άδεια εγκατάστασης αιολικών πάρκων
(ανεμογεννήτριες) και για αυτό καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Ψηφίζει πως για την λήψη σχετικής απόφασης χρειάζεται πρώτα
ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες, και για αυτό δεν προχωρεί σε καμία
γνωμοδότηση επί του θέματος.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2008

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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