ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η / 26-5-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 26η
Μάη 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από την αριθ. 59/235-2008 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.
Πολυχρονόπουλος
Βασίλειος 3. Παπαγεωργίου Ευθύμιος
4. Λάτσινος Σταύρος.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μισύρης Χρήστος ως
Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Ρίου Παντελής Αντωνακάκης.
Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης (επί (5) μελών παρόντα άπαντα) για
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Οργάνωση άρδευσης καθήκοντα υδρονομέων 2008 »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε με την αριθμό 11/2008 απόφαση
του Τ.Σ. έγιναν προτάσεις για την οργάνωση της άρδευσης 2008 ώστε να υπάρξει
καλή διαχείριση των αρδευτικών υδάτων και έργων. Επίσης με της από 7-5-2008
αιτήσεις των κ. Κιούση Ιωάννη, Λάτση Ανδρέα, και Κολύβρα Παναγιώτη ζητούν να
αναλάβουν καθήκοντα υδρονομέων. Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου
μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων υδρονομέων στους κ.κ. Κιούση Ιωάννη,
Λάτση Ανδρέα, και Κολύβρα Παναγιώτη για το έτος 2008 και ζητά από τον Δήμο να
προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες (ανάθεση κ.λ.π.)
Ζητά από τους ανωτέρω καλή διαχείριση των αρδευτικών έργων και υδάτων
ώστε να εξασφαλισθεί καλή διανομή και οικονομία των αρδευτικών υδάτων και
εξυπηρέτηση αυτών που χρησιμοποιούν τα αρδευτικά νερά.
Επίσης υποχρεούνται οι ανωτέρω να καταγράφουν τις ώρες λειτουργίας των
γεωτρήσεων και των ποταμίσιων νερών, ώστε να βεβαιωθούν και να συνταχθούν από
τον Δήμο κατάλογοι για την επιβολή των αρδευτικών τελών.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2008
Θέμα 2ον
« Ελλιμενισμός – Συντήρηση σκαφών Περιοχή Φαλήρου »
Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι
σύμβουλοι προκειμένου ενόψη της θερινής περιόδου για να διευκολυνθούν οι
λουόμενοι αλλά και οι κάτοχοι σκαφών (Επαγγελματικών και Ερασιτεχνών )

προτείνω να γίνει διευθέτηση του χώρου (δεξιά και αριστερά ) του λιμανιού μετά
από εισήγηση στο Λιμεναρχείο. Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου
μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
1.
Ο χώρος στην ανατολική πλευρά του λιμανιού μέχρι και το πρώτο
σκαλάκι (σκάφος Σπυρούλια Παν.) και από τη δέστρα σκάφους Παπαγεωργίου Ευθ.
(μπροστά από τα λυώμενα) μέχρι το ποτάμι Λιακατά θα μένει ελεύθερος για κολύμβηση,
και οι χώροι θα οριοθετηθούν με σημαδούρες.
2.
Τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο), ο χώρος της
παραλίας στην περιοχή του Φαλήρου θα μένει ελεύθερος από σκάφη για να έχουν
άνετη πρόσβαση οι λουόμενοι (όσον αφορά τις ακτές).
3.
Ο χώρος στη «Μαύρη Λίμνη» του οικισμού Ροδινής από την ιδιοκτησία
Μπουλούμπαση (μάνδρα) έως την ντουζιέρα να μείνει ελεύθερος μόνο για τους
λουόμενους.
4. Ο χώρος στην δυτική πλευρά του λιμανιού θα είναι αγκυροβόλιο σκαφών
που θα προσδιοριστεί σε συνεννόηση με τους Συλλόγους Επαγγελματιών και
Ερασιτεχνών αλιέων σε έκταση που χρειάζεται για τον ελλιμενισμό των σκαφών και ο
υπόλοιπος θα παραμείνει ελεύθερος για τους λουόμενους (θα οροθετηθεί και θα
αφαιρεθούν όλα τα καραμοσάλια).
5. Οι Σύλλογοι Αλιέων Ψαθοπύργου θα φροντίζουν για την φύλαξη των
χώρων.
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Λιμεναρχείο
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2008
Θέμα 3ον
« Συζήτηση με καταστηματάρχες Δ.Δ. Ψαθοπύργου »
Ο πρόεδρος παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Παντέλη Αντωνακάκη
υπευθύνου

για

τα

καταστήματα

και

των

καταστηματαρχών

υγειονομικού

ενδιαφέροντος εξέθεσε τις απόψεις του για τα προβλήματα που δημιουργούνται
στην παραλιακή ζώνη και τα πεζοδρόμια (παρεμπόδιση πεζών, χρήση ανεξέλεγκτη
χώρων, στάθμευσης κ.λ.π.). Στο θέμα αυτό εξέθεσαν τις απόψεις τους οι
επαγγελματίες για αρκετή ώρα και τόνισαν τα προβλήματά τους.

Κατόπιν τούτου το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

Αποφασίζει
1. Θα οριοθετηθούν οι χώροι έμπροσθεν των καταστημάτων για την
τοποθέτηση τρπεζοκαθισμάτων (διαγράμμιση κ.λ.π.).

2. Θα παραμείνει χώρος ελεύθερος (δεξιά και αριστερά από τα παγκάκια
και θα τηρείται ο χώρος προς την παραλία ανάλογα με την απόσταση που θα
αναφέρεται στις άδειες κατάληψης των χώρων.
3. Η κατάληψη χώρων επί των πεζοδρομίων (παραλιακού και έμπροσθεν
των καταστημάτων – πάνω πεζοδρόμιου) θα γίνεται κατόπιν άδειας και θα
τηρούνται οι όροι που προβλέπουν οι άδειες του (μέτρα, αποστάσεις κ.λ.π.).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2008
Θέμα 4ον
« Παραλιακή Ζώνη »
(Κυκλοφοριακό – Πεζοδρόμια κ.λ.π.) .
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των οχημάτων και των πεζών πρέπει να παρθούν μέτρα (στάθμευσης μονοδρόμησης κ.λ.π.) γεγονός που γίνεται έντονο κατά τους θερινούς μήνες. .
Πρέπει να γίνει τμηματικά διαγράμμιση όπως γύρω από το δέλτα (απέναντι
περιπτέρου ) γιατί υπάρχει στροφή λεωφορείου (σχετική πινακίδα κ.λ.π.) και να
εξετασθεί η μονοδρόμηση της οδού Φαλήρου κατά τους θερινούς μήνες από της
20:00 έως 01:00. σε τμήμα από ( Ζαχώλης μέχρι την συμβολή με την Αγίας
Τριάδος), καθώς επίσης της οδού Αγίας Τριάδος (από Φαλήρου έως Ζαχώλης ) και
της οδού Ζαχώλης (από παραλία έως Αγίας Τριάδας ). Επίσης να γίνεται
στάθμευση στο ένα μέρος της οδού Φαλήρου (από Ζαχώλης μέχρι το λιμάνι), να
γίνει σήμανση με τις κατάλληλες πινακίδες . Προτείνεται η εφαρμογή των μέτρων
να αρχίσει από 15/6/2008 έως 15/9/2008.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Συμφωνεί με την εισήγηση του Πρόεδρου και ζητά από την Δημοτική Αρχή
να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις ενέργειες για την εκτέλεση των παραπάνω
εργασιών το συντομότερο δυνατόν ώστε ενόψη της θερινής περιόδου να
αποφευχθούν πολλά προβλήματα .
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2008
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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