ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η / 26-1-2009
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου

σήμερα την

26η Ιανουαρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από
την αριθ. 3/21-01-2009 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό
Συμβούλιο στην οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος
του τοπικού συμβουλίου και β)

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

Γεώργιος 2. Παπαγεωργίου Ευθύμιος 3. Λάτσινος Σταύρος
τοπικός σύμβουλος

Πρόεδρος
Απόντες : ο

Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

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
« Παραλιακή Ζώνη (Αποκατάσταση ζημιών – Ανάπλαση κ.λ.π.. »
Εισηγούμενος το θέμα ο πρόεδρος είπε: Με της θεομηνίες 28/11/2008,
4/12/2008, 12/12/2008, και 22/01/2009 ο Ψαθόπυργος και ο οικισμός Ροδινής
υπέστησαν σοβαρές ζημίες (διάβρωση ακτών, πλακοστρώσεις, Φρεάτια,,
κράσπεδα, Δημοτικός Φωτισμός κ.λ.π.) που μέχρι σήμερα δεν έχουν
αντιμετωπιστεί. Κατόπιν τούτου χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης της
παραλιακής ζώνης και κατασκευή έργων. Ακόμα και από την ακτομηχανική
μελέτη ο Ψαθόπυργος και η Ροδινή έμειναν εκτός.
Το τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
1.
ενέργειες:

Ζητά από την Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα στις κάτωθι

α. Αποκατάσταση των βλαβών του παραλιακού φωτισμού (ο
Ψαθόπυργος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι, γεγονός που προκαλεί σοβαρά
προβλήματα στην κυκλοφορία των πεζών, αλλά και στις επιχειρήσεις).

β. Αποκατάσταση ζημιών στον παραλιακό πεζόδρομο (έχουν
σπάσει κράσπεδα και έχουν ξηλωθεί πλάκες) πρέπει να γίνει κατασκευή
πεζοδρομίου με νέες προδιαγραφές.
γ.

Αποκατάσταση αποστραγγιστικών φρεατίων.

δ. Κατασκευή σχαρών που προστατεύουν τα κανάλια απορροής
υδάτων προς τη θάλασσα.
ε.
Επούλωση των διαβρώσεων της παραλιακής ζώνης με
κατασκευή νέων κρασπέδων.
στ. Ανάπλαση γενικώς της παραλιακής από διάφορές ζημίες μετά
από σχετική αυτοψία από αρμόδιο μηχανικό.
2. Ζητά από την Δημοτική Αρχή για ποιο λόγο το Δ.Δ. Ψαθοπύργου
και ο οικισμός Ροδινής έμεινε εκτός ακτομηχανικής μελέτης μήπως θεωρεί
ότι οι ζημίες είναι ασήμαντες ή φέρει την ευθύνη η Νομαρχία, να γίνουν
σχετικές ενέργειες προς όλες τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και να ενημερωθεί το
Τοπικό Συμβούλιο.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Θέμα 2ον
« Καθορισμός θέσεων για άσκηση υπαίθριων - στάσιμων εμπορικών
δραστηριοτήτων. »
Εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος είπε:
Κύριοι σύμβουλοι ο Δήμος Ρίου προκειμένου να χορηγήσει άδεια υπαίθριων
δραστηριοτήτων (φουφούδες, καντίνες κ.λ.π.) ζητά να του γνωρίσουμε τα
σημεία στα οποία θα λειτουργήσουν τέτοιες δραστηριότητες.
Το τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Ορίζει για την εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων (φουφούδες,
κ.λ.π.) στο Δ.Δ. Ψαθοπύργου της κάτωθι θέσεις:
1. Μία (1) θέση για πώληση ψημένου καλαμποκιού (φουφού) στο Δ.Δ.
Ψαθοπύργου επί της οδού Φαλήρου (πλησίον καφετέριας ΜΠΛΕ ΚΑΦΕ
έμπροσθεν οικόπεδου Ανδρέα Θεοφ. Λάτσινου).
2.
Μία (1) θέση με την ίδια δραστηριότητα (φουφού) στο οικισμό
Ροδινής στην πλατεία περιοχή « Μαύρης Λίμνης » αποκλειστικά.
Όσον αφορά για τους χώρους για καντίνες για το έτος 2009 δεν υπάρχει
διαθέσιμος (δημοτικός) χώρος για την εγκατάσταση τους.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2009
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

