ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η / 9-10-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 9η
Οκτωβρίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από την αριθ.
120/7-10-2008 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. 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
« Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2009. »
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι σύμβουλοι η τεχνική
υπηρεσία του Δήμου ζήτησε να της στείλουμε τις προτάσεις μας και τα έργα που
προτείνουμε για το έτος 2009. Καθώς γνωρίζετε από τα έργα που ζητήσαμε το
2008, κανένα δεν υλοποιήθηκε ούτε δημοπρατήθηκε πλην της απόφασης του Δ.Σ.
για την σύνταξη μελέτης για οριοθέτηση της παρόχθιας ζώνης και της κοίτης του
ποταμού Βολιναίου
Κατόπιν τούτου προτείνω να ζητήσουμε την εκτέλεση των έργων του 2008
με τυχόν συμπληρώσεις και καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Προτείνει και προγραμματίζει την εκτέλεση των παρακάτω έργων για το έτος 2009
που κατά σειρά προτεραιότητας είναι:
1. Επισκευή παραλιακού πεζόδρομου – πλακόστρωση (από οικία
Ανδρουτσόπουλου μέχρι παιδική χαρά) – Διάνοιξη καναλιών απορροής ομβρίων
2. Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος.
3. Εφαρμογή πράξης αναλογισμού παραλίας και αιγιαλού (διάνοιξη
δρόμων και βατότητα αυτών) από Ματζαβίνου έως Βολιναίο και από Ξερολάγγαδο
Λιακατά έως όρια Δήμου Ερινεού.
4. Οδοποιϊα πολεοδομημένου τμήματος «Λιακατά» - Διαμόρφωση
πλατειών - Διάνοιξη δημοτικών δρόμων – Βελτίωση βατότητας.
5. Οδοποίϊα εντός οικισμού Ψαθοπύργου και τμημάτων κ. Ροδινής.
6. Χωροταξική μελέτη και πολεοδόμηση Ψαθοπύργου (υπάρχει
σχετική μελέτη).
7. Διαμόρφωση και περίφραξη νεκροταφείου Ροδινής.
8. Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2008
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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