ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η / 23-6-2009
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

σήμερα την 23η

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα
Ιουνίου

2009 ημέρα Τρίτη

και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από την

αριθ. 43/19-06-2009 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 προκειμένου να συζητήσουν
και να πάρουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων :
1). Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Τοποθέτηση κορινών έμπροσθεν καταστημάτων .»
Εισηγούμενος το 1ον θέμα

ο Πρόεδρος είπε:

Προκειμένου να

διευκολυνθούν οι καταστηματάρχες αλλά και να δημιουργηθούν θέσεις
παρκινγκ αυτοκινήτων, μετά από συζήτηση παρευρισκομένου του κ.
Δημάρχου και των Αντιδημάρχων κ. Αντωνάκακη Παντ. Τόλια Αθανασίου, και
Χρήστου Κολοκυθά, προτείνεται η τοποθέτηση κορινών.
Κατόπιν τούτου καλώ το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
1)

Εγκρίνει

την

τοποθέτηση

κορινών

έμπροσθεν

των

καταστημάτων.
2)

Ορίζει να υπάρχει έμπροσθεν των καταστημάτων διάδρομο

πλάτους τριών (3) μέτρων για διέλευση του προσωπικού (σερβιτόρων κ.λ.π.)
και των πελατών.

3)

Πέραν του συγκεκριμένου χώρου δεν θα γίνεται καμιά κάλυψη (

καρέκλες, γλάστρες, πινακίδες κ.λ.π.) του χώρου έμπροσθεν και ανάντη των
καταστημάτων που θα είναι αποκλειστικά για παρκινγκ των αυτοκινήτων.
4)

Καλούνται οι καταστηματάρχες να τηρήσουν τα παραπάνω

μέτρα.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Θέμα 2ον
« Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων . »
Εισηγούμενος το 2ο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Σε συνέχεια παλαιότερης
απόφασής

μας και προκειμένου να γίνει βελτίωση του κυκλοφοριακού

προβλήματος στο διαμέρισμα καλώ το συμβούλιο να συζητήσουμε το θέμα
και να πάρουμε σχετική απόφαση.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
1.

Ζητά την τοποθέτηση κορίνων στη Νότια πλευρά του τριγώνου

ώστε να εξυπηρετείται η στροφή των οχημάτων (έμπροσθεν της οικίας Μασούρα
και προς την πλευρά του παραλιακού πεζόδρομου.
2.

Να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητας ήπιας πρόσβασης στην

Αγίας Τριάδος γιατί λόγω της μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσουν τα
διερχόμενα αυτοκίνητα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων σε μικρά παιδιά
αφού οι είσοδοι των κατοικιών επικοινωνούν άμμεσα με το δρόμο.
3.

Να γίνει σήμανση της οδού για τα όρια ταχύτητας και ακόμη να

τοποθετηθούν πιο εμφανή σήματα για την τήρηση της μονοδρόμησης της οδού
Αγίας Τριάδας, Ζαχώλης και Φαλήρου.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 3ον
« Χρήση παροχής ύδατος στο Λιμάνι »
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Στην περιοχή του λιμανιού
υπάρχει βρύση για εξυπηρέτηση των αλιέων κ.λ.π. αλλά τελευταία
παρατηρείται ότι η χρήση εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, εκτός για τους οποίους
έχει τοποθετηθεί. Χρησιμοποιείται για λούσιμο, πλύσιμο ρούχων, και ότι
μπορεί να φανταστεί κανείς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες
μόλυνσης, συγκέντρωση εντόμων και ρύπανση του χώρου. Παρά της
παρακλήσεις μας δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από τους χρήστες της
παροχής, τον χώρο αυτόν έχουμε επιλέξει για τους λουόμενους.
Προτείνω λοιπόν να γίνει διακοπή και σφράγιση της παροχής για το
διάστημα 1/6/2009 έως 30/9/2009 και καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία

Αποφασίζει
1.

Ψηφίζει την διακοπή της παροχής ύδρευσης στο λιμάνι για το

χρονικό διάστημα από 1/6/2009 έως 30/9/2009.
2.

Ζητά από την ΔΕΥΡ την σφράγιση της παροχής για το παραπάνω

διάστημα.
Ο Τοπικός Σύμβουλος Λάτσινος Σταύρος διαφωνεί και καταψηφίζει την
απόφαση.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 4ον
« Διοργάνωση εκδήλωσης από ΔΕΠΑΡ »

Η ΔΕΠΑΡ με αίτημά μας

για πολιτιστική διοργάνωση εκδήλωσης ‘’

Μια νύχτα με φεγγάρι’’ στις 26/7/2009 στην πλατεία υπό την αιγίδα αυτής.
Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Τοπικό Συμβούλιο, ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
1. Δέχεται το αίτημα της ΔΕΠΑΡ και εγκρίνει την διοργάνωση εκδήλωσης
‘’Μια νύχτα με φεγγάρι’’ στις 26/7/2009 στη πλατεία του Διαμερίσματος
2. Η εκδήλωση θα γίνει υπό την αιγίδα της ΔΕΠΑΡ αποκλειστικά.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2009

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

