ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η / 4-12-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 4η
Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από την αριθ.
130/24-11-2008 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
« Πρόταση για κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου. »
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος είπε: Σας θέτω υπόψη πρόσκληση
υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 20013 και
παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ανταλλαγή απόψεων
1. Αφού έλαβε υπόψη του την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος – Μέτρο 3.3
« Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και Καταφύγια ».
2. Την ανάγκη για κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Ψαθόπυργο.
3.
Τις αποφάσεις του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ψαθοπύργου και
Επαγγελματιών Αλιέων Ψαθοπύργου.
4. Το φυσικό και γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής.
5.
Το γεγονός ότι μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του Δημοτικού
Διαμερίσματος Ψαθοπύργου ασχολούνται με το επάγγελμα της αλιείας.
6. Το γεγονός ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται οι μοναδικοί σύλλογοι
στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Αποφασίζει
1.
Την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου στον
Ψαθόπυργο.
2. Την έναρξη της διαδικασίας ωρίμανσης του έργου αυτού σύμφωνα με το
περιεχόμενο της από 8/10/2008 πρόσκλησης του ΕΠΑΛ 2007-2013
3. Ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρίου την έκδοση αντίστοιχης απόφασης
υποστήριξης της εν λόγω διαδικασίας
4. Την σύνταξη φακέλου και την υποβολή πρότασης στον ΕΠΑΛ 2007-2013
και στο μέτρο 3.3. και την δράση ιιι

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2008
Θέμα 2ον
« Ονομασία οδών. »
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Με την απόφαση μας αριθ. 17/07
είχε γίνει ονοματοδοσία των οδών του διαμερίσματος και του οικισμού Ροδινής. Η
απόφασή σας αυτή πρέπει να διορθωθεί και να συμπληρωθεί ως εξής:
1. Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 357/2008 ανεγράφη από
λάθος άλλο όνομα σε οδό του οικισμού Ροδινής « Οδός Αγίου Αντωνίου » αντί «
Οδός Αγίου Ιωάννου».
2.

Να συμπληρωθεί η παραπάνω απόφαση με την ονοματοδοσία των

οδών στο Δ.Δ. Ψαθοπύργου
α. Πάροδος Φαλήρου Β’ ( Μπιρμπίλη – Σακελλαρόπουλου)
β. Πάροδος Φαλήρου Γ’ ( Κολοκυθά – Σπυρούλια)
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Δέχεται την πρόταση του πρόεδρου και ψηφίζει όπως γίνουν οι αλλαγές και
συμπληρώσεις στην απόφαση της αριθ. 357/2008 απόφασης του Δ.Σ. Ρίου όπως
αναφέρονται στη εισήγηση του προέδρου.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 /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

