ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η / 22-7-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου

σήμερα την 22η

Ιουλίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε ύστερα από την αριθ. 83/187-2008 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο στην οποία
παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος
β)

Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

Βασίλειος 3. Παπαγεωργίου Ευθύμιος
Στη

Συνεδρίαση

4.

Γεώργιος

2.

Πολυχρονόπουλος

Λάτσινος Σταύρος

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
« Συζήτηση τρέχουσας κατάστασης (Κυκλοφοριακό, Άρδευση κ.λ.π.) »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε:

Η συζήτηση μας έχει

ενημερωτικό χαρακτήρα πάνω σε θέματα όπως κυκλοφοριακό , Άρδευση
πεζοδρόμια κ.λ.π. τα οποία θα εξετάσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις.
Ξεκινώντας εκθέτω την άποψη μου για 1). Κυκλοφοριακό: Θεωρώ ότι με τη
μονοδρόμηση βελτιώσαμε την κατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό χωρίς όμως να
πετύχουμε αυτό που θέλαμε. Η υποδομή των δρόμων και περισσότερο η
παραλιακή οδός πρέπει να διανοιχθεί και να δοθεί διέξοδο για τα οχήματα
παραπλεύρως του Βολιναίου. Έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την οριοθέτηση του
ποταμού και της παρόχθιας ζώνης γεγονός που θα συμβάλλει στη λύση του
κυκλοφοριακού. 2). Με την άρδευση λόγω έλλειψης νερού, είμαστε αναγκασμένοι
να κάνουμε οικονομία και να ελέγχουμε την αλόγιστη χρήση του. Άλλωστε ο Δήμος
έχει ξεκινήσει μελέτες νέων αρδευτικών έργων (τσιμενταύλακα κ.λ.π.). Η
παρατεινόμενη ξηρασία έχει δημιουργήσει πρόβλημα επάρκειας νερού στον
υδροφόρο ορίζοντα και χρειάζονται άμεσα μέτρα (γεωτρήσεις κ.λ.π.).
ύδρευση

3). Η

και αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα αφού η κατανάλωση νερού έχει

αυξηθεί σημαντικά σε σημείο που αναγκάζεται να δουλεύει ασταμάτητα. Και για

αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα και να αναζητήσουν νέες παροχές νερού
(γεωτρήσεις, περισυλλογή όλων των υδάτινων πόρων, τρεχούμενων νερών, κ.λ.π.)
Επί των θεμάτων αυτών θα ήθελα τις απόψεις σας.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και ζητά από τον Δήμο να εξετάσει τα
προβλήματα αυτά και να προχωρήσει άμεσα σε λύση τους.
Ειδικά στην ύδρευση άμεσα να γίνει ανόρυξη γεώτρησης για να καλύψει τις ανάγκες
του διαμερίσματος που αντιμετωπίζει σοβαρά υδρευτικά προβλήματα (έλλειψη νερού,
διακοπές κ.λ.π.).
Επί των ανωτέρω θεμάτων ο Τοπικός Σύμβουλος Παπαγεωργίου Ευθύμιος έθεσε
θέμα κυκλοφοριακού (διέλευση λεωφορείου ΚΤΕΛ η οποία εμποδίζεται να φτάσει στον
προορισμό

του

(πλατεία)

και

τα

εμπόδια

που

παρουσιάζονται

από

τα

τραπεζοκαθίσματα στην παραλία (διέλευση πεζών κ.λ.π. ) καθώς επίσης και για τα
παγκάκια που εμποδίζονται από τις καρέκλες των επιχειρηματιών και εμποδίζουν τους
δημότες που θέλουν να χρησιμοποιούν αυτά.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2008
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

