ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η / 24-4-2009
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα
Απριλίου 2009 ημέρα Παρασκευή

σήμερα την 24η

και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από

την αριθ. 25/20-04-2009 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό
Συμβούλιο στην οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος
του τοπικού συμβουλίου και β)
Γεώργιος

Πρόεδρος

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

2. Παπαγεωργίου Ευθύμιος

3. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

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 για συζήτηση των θεμάτων :
1). Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Οργάνωση Άρδευσης .»
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Εν όψη της αρδευτικής

περιόδου πρέπει να οργανώσουμε την άρδευση ώστε να υπάρξει καλή
διαχείριση των αρδευτικών έργων και των υδάτων. Το διαμέρισμα μας
αρδεύεται από τα ποταμίσια νερά και από της δύο (2) γεωτρήσεις. Τα
ποταμίσια νερά προέρχονται από τις πηγές Αγίας Μαρίνας Σελλών, και της
Αργυράς από τις οποίες το Δ.Δ. Ψαθοπύργου κατέχει δικαιώματα (υπάρχει
σχετική δικαστική απόφαση). Η διανομή και η διαφύλαξη των αρδευτικών
υδάτων θα γίνεται από ιδιώτες υδρονομείς που θα πληρώνονται από τους
κατόχους αρδευτικών εκμεταλλεύσεων με τιμή ανά ώρα που θα ορισθεί από
τον Δήμο και θα προκύψει από τις προσφορές των ενδιαφερομένων
υδρονομέων.
Για τον ορισμό των υδρονομέων θα γίνει σχετική ανακοίνωση και οι
ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις στο Τοπικό Συμβούλιο.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

ομόφωνα

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και ζητά από τις Υπηρεσίες
του Δήμου να προχωρήσει σ’ όλες τις ενέργειες ώστε να οργανωθεί καλύτερα
για την αρδευτική περίοδο

2009, σε συνεννόηση πάντα με το Τοπικό

Συμβούλιο.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Θέμα 2ον
« Άδειες χορήγησης χρήσης πεζοδρομίου.»
Εισηγούμενος το

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 αλλά και τα απέναντι πεζοδρόμια έμπροσθεν των
καταστημάτων. Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που γίνεται κατάχρηση με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην διέλευση των
πεζών.
Κατόπιν τούτου καλώ το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
1. Κατά την χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων (παραλιακών ή μη)
σε επιχειρηματίες έμπροσθεν των καταστημάτων τους να τηρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις νόμων ( κτηματικής
κ.λ.π.) καθώς και αποφάσεις της τέως Κοινότητας και του Δήμου.
2. Σε κάθε άδεια να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που θα
απεικονίζεται ο χώρος (εμβαδό, απόσταση από θάλασσα, ελεύθερος χώρος
κ.λ.π.

και

κοινόχρηστος

χώρος

του

πεζόδρομου

έμπροσθεν

των

καταστημάτων.
3. Ζητά όπως πριν από την έκδοση κάθε άδειας να ενημερώνεται το
Τοπικό Συμβούλιο και να ζητείται η γνώμη του.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμο για ενημέρωση και πιστή
εφαρμογή

των ανωτέρω ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα και

ικανοποιηθούν τα παράπονα (αιτήματα) των πολιτών μας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2009
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

