ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η / 30-6-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα

σήμερα την 30η

και ώρα 18:30 συνήλθε ύστερα από την αριθ.

75/27-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο στην
οποία παραβρέθηκαν οι:
συμβουλίου και β)

α)

Κόρρας

Σωτήριος

Πρόεδρος του τοπικού

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

Παπαγεωργίου Ευθύμιος 3.

Λάτσινος Σταύρος. Απόντες

Γεώργιος

2.

Πολυχρονόπουλος

Βασίλειος
Στη

Συνεδρίαση

παραβρέθηκε

Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών.

και

ο

Μισύρης

Χρήστος

ως

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο

Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση

των παρακάτω

θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον

Θέμα 1ον
« Ανάπλαση εισόδου Ψαθοπύργου »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε: Η εταιρεία « ΤΙΤΑΝ Α.Ε. » και ο
εκπολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου αναλαμβάνουν το κόστος κατασκευή της
κεντρικής εισόδου (Φαλήρου) εργασίες που θα γίνουν είναι κατασκευή κρασπέδου
περιμετρικά (150 μέτρα), με ύψος (50 πόντους), δάπεδο περίπου (35 τ.μ. )
Φωτισμός και παγκάκια. Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο,

ομόφωνα

Αποφασίζει
Εγκρίνει την κατασκευή των ανωτέρω εργασιών για την ανάπλαση της εισόδου του
Δ.Δ. Ψαθοπύργου και ζητά από τον τεχνικό τομέα του Δήμου να προχωρήσει σε
ενέργειες για την υλοποίηση τους.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2008

Θέμα 4ον
« Πολιτική Προστασία (Ομάδες Πυρασφαλείας) »
Αναφερόμενος στο 4ο

θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: Εν

όψη της θερινής περιόδου και λόγω έντασης των πυρκαγιών κρίνεται αναγκαίο να
δημιουργηθούν ομάδες πυρασφάλειας που θα περιπολούν ώστε να προλαβαίνουν
άμεσα τυχόν πυρκαγιές που θα προκύψουν. Θα υπάρχει άμεση συνεννόηση και
ενημέρωση με τα όργανα πολιτικής προστασίας της Νομαρχίας και του Δήμου. Για
το σκοπό αυτό θα προταθούν άτομα – κάτοικοι Ψαθοπύργου.
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 δημιουργία ομάδων πυρασφαλείας για την περιφρούρηση του
διαμερίσματος από πυρκαγιές.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2008
Θέμα 5ον
« Μουσική βραδιά από ΔΕΠΑΡ
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος είπε:

»

Η Δημοτική Επιχείρηση

(ΔΕΠΑΡ) Ρίου προτίθεται να οργανώσει μουσική βραδιά στο Δ.Δ. Ψαθοπύργου.
Την ευθύνη για την διοργάνωση αναλαμβάνει αυτή σε ημερομηνία που θα ορίσει
και ζητά από το Τοπικό Συμβούλιο αν αποδέχεται την πρόταση της.
Κατόπιν τούτου το Τοπικό Συμβούλιο,

ομόφωνα

Αποφασίζει
Αποδέχεται την πρόταση της ΔΕΠΑΡ και εγκρίνει την διοργάνωση της
Μουσικής Βραδιάς στο Δ.Δ. Ψαθοπύργου στις 27 Ιουλίου 2008.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2008
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Σωτήριος

Τα
Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Ο
Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Κόρρας

Χρ. Μισύρης

