ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η / 19-5-2009
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα
2009 ημέρα Τρίτη

σήμερα την 19η Μαΐου

και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από την αριθ. 34/15-

05-2009 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο στην
οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος
συμβουλίου και β)

Πρόεδρος του τοπικού

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

Γεώργιος

Παπαγεωργίου Ευθύμιος 3. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

2.
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 :
1). Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Οργάνωση Άρδευσης 2009 ( ανάθεση σε υδρονομείς .»
Εισηγούμενος το 1ον θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Με την αριθ. 6/2009

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ( ψήφιση κανονισμού άρδευσης) και σε
συνέχεια με την 7/2009 απόφαση περί Οργάνωσης της Άρδευσης που
αναφέρεται ο τρόπος ανάληψης των καθηκόντων υδρονομέων κατέθεσαν στο
Δήμο (κοινή αίτηση) οι κ.κ. 1) Κιούσης Ιωάννης του Σωτηρίου 2) Λάτσης
Ανδρέας του Βασιλείου και 3) Κολύβρας Παναγιώτης του Χρήστου οι οποίοι
ζητούν να αναλάβουν την διαχείριση των αρδευτικών νερών και έργων με
ωριαία αποζημίωση το πόσο των επτά (7) € που θα βαρύνει τους κατόχους
αρδευτικών εκτάσεων που θα κάνουν χρήση των νερών (ποταμίσια, και
γεωτρήσεων)
Κατόπιν τούτου καλώ το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

ομόφωνα

1)

Εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων υδρονομέων στους

Κιούσης Ιωάννης

2) Λάτσης Ανδρέας

)

και 3) Κολύβρας Παναγιώτης

κατοίκους Ψαθοπύργου για την αρδευτική περίοδο 2009 με ωριαία
αποζημίωση επτά (7) € ανά ώρα.
2)

Η κατανομή των αρδευτικών υδάτων και η χρήση αυτών θα

γίνεται σύμφωνα με τον αρδευτικό κανονισμό
3)

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμο για ενημέρωσή

του και για τις δικές τους ενέργειες επί του θέματος (Διορισμός υδρονομέων
κ.λ.π.) και σχετικές αποφάσεις.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι ενδιαφερόμενοι υδρονομείς που
ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 2ον
« Ελλιμενισμός σκαφών – Συντήρηση κ.λ.π. »
Αναφερόμενος

το 2ο

θέμα

ο Πρόεδρος είπε: Με την απόφαση

16/2008 είχαμε προτείνει ενόψη της θερινής περιόδου κάποια μέτρα για την
διευκόλυνση

των

λουομένων

αλλά

και

των

κατόχων

σκαφών

(Επαγγελματικών και Ερασιτεχνών ) να εξασφαλισθούν ελεύθεροι χώροι για
κολύμπι. Ακόμη εκτός του Λιμανιού να μείνουν ελεύθεροι χώροι και σε άλλα
σημεία της παραλίας ( Μαύρη Λίμνη Ροδινής, ιδιοκτησία Μπουλούμπαση
κ.λ.π.) Κατά τα άλλα να ισχύσουν και φέτος τα μέτρα που αναφέρονται στην
ανωτέρω απόφαση να ισχύσουν και για την θερινή περίοδο 2009 και
υπάρχουν δυνατότητες να βελτιωθούν
Το Τοπικό Συμβούλιο, ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και ψηφίζει να γίνουν όλες οι
ενέργειες ώστε να εξασφαλισθούν ελεύθεροι χώροι για τους λουόμενους όπως
προβλέπονται στη απόφαση μας αριθ. 16/2008 αλλά και να ζητήσουμε από τις

Αρμόδιες Υπηρεσίες να βοηθήσουν για την βελτίωση αυτών (Δήμο, Λιμενικές
Αρχές κ.λ.π.)
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2009
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

