ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 24-2-2009
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

σήμερα την 24η

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα
Φεβρουαρίου

2009 ημέρα Τρίτη

και ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από

την αριθ. 7/19-02-2009 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 για συζήτηση των θεμάτων :
1). Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Άδειες χρήσης πεζοδρομίου.»
Αναφερόμενος στο 1o

θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι Σύμβουλοι

καθώς γνωρίζετε γίνεται παραχώρηση πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων,
κ.λ.π. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από επιχειρηματίες. Αυτό αφορά
τον παραλιακό πεζόδρομο και τα πεζοδρόμια έμπροσθεν των καταστημάτων.
Υπάρχουν

περιπτώσεις

που

γίνεται

προβλήματα στην διάβαση των πεζών.

κατάχρηση

και

δημιουργούνται

Προτείνω όπως κατά την έκδοση

αδειών χρήσης πεζοδρομίων κ.λ.π. να καλύπτονται οι προϋποθέσεις που
υπήρχαν σαν τέως Κοινότητες καθώς και την απόφαση 12/08 του Τ.Σ. που
ζητά σε κάθε άδεια να ζητείται η γνώμη του Τ. Σ. κάτι που οι υπηρεσίες του
Δήμου μας αγνόησαν παντελώς ( δεν έγιναν αυτοψίες κ.λ.π. των προς
παραχώρηση χώρων). Ακόμη δεν επιβλήθηκαν τέλη για χρήση πεζοδρομίων
έμπροσθεν των καταστημάτων, και δεν

αναγράφετε στις άδειες ο χώρος

παραχώρησης αλλά δεν προστατεύθη ποτέ η ελεύθερη διάβαση των πεζών.
Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
1.

Κατά

την

χορηγηση

αδειών

χρήσης

πεζοδρομίων

σε

επιχειρηματίες έμπροσθεν των καταστημάτων τους να τηρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε κατάστημα ειδικά ( άδεια, αποστάσεις
από τον κρηπιδότοιχο, ελεύθερος

χώρος έμπροσθεν του καταστήματος

κ.λ.π.).
2.

Να ενημερώνεται το Τ.Σ. πριν από την έκδοση αδείας να ζητείται

η γνώμη μας αφού γίνεται έλεγχος των τοπογραφικών σε κοινή αυτοψία με τις
υπηρεσίες του Δήμου.
3.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Δήμο για ενημέρωση του και

εφαρμογή αυτής ενόψη της θερινής περιόδου, ώστε να περιοριστούν τα
προβλήματα και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα (σοβαρά παράπονα) των
δημοτών μας.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 2ον
« Παραλιακή Ζώνη - Κυκλοφοριακό»
Αναφερόμενος

στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Κατά την καλοκαιρινή

περίοδο του 2008 με την εφαρμογή των μέτρων στάθμευσης δεν υπήρξαν
προβλήματα, η κυκλοφορία διεξάγετο

κανονικά επίσης αυξήθηκαν οι θέσεις

στάθμευσης. Ζητούμε κατά την θερινή περίοδο 2009 να εφαρμοσθούν τα ιδία
μέτρα.
Επίσης να γίνει τμηματική διαγράμμιση γύρω από το δέλτα (απέναντι
περιπτέρου ) γιατί υπάρχει στροφή για λεωφορείο και άλλα οχήματα και να
τοποθετηθεί σχετική πινακίδα κ.λ.π. Να γίνει

μονοδρόμηση

της οδού

Φαλήρου κατά τους θερινούς μήνες από της 20:00 έως 01:00. σε τμήμα από
Ζαχώλης μέχρι την συμβολή με την Αγίας Τριάδος, καθώς και της οδού Αγίας
Τριάδος (από Φαλήρου έως Ζαχώλης ) και της οδού Ζαχώλης (από παραλία
έως Αγίας Τριάδας ). Επίσης να γίνεται στάθμευση στο ένα μέρος της οδού
Φαλήρου (από Ζαχώλης μέχρι το λιμάνι), να γίνει σήμανση με τις κατάλληλες

πινακίδες . Προτείνεται η εφαρμογή των μέτρων να αρχίσει από 15/6/2009
έως 15/9/2009.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Πρόεδρου
2. Ζητά από την Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις
ενέργειες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών για την άμμεση
αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2009
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

