ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η / 21-7-2009
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα
Ιουλίου

2009 ημέρα Τρίτη

σήμερα την 21η

και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από την

αριθ. 56/17-07-2009 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

Απόντες : 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
« Αίτηση Μίχαλου Ευάγγελου .»
Αναφερόμενος στο θέμα

ο Πρόεδρος είπε: Κύριοι σύμβουλοι θέτω

υπόψη σας την αριθ. Πρωτ. 55/16-7-09 (9002/26-6-09 Δ. Ρίου) αίτηση του κ.
Ευάγγελου Μίχαλου του Νικολάου δια της οποίας αιτείται να του γνωρίσουμε
ο δρομίσκος και το αρδευτικό – αποστραγγιστικό αυλάκι πλάτους (1,20 – 2,00
μέτρων) ελάχιστο και μέγιστο κατά σημεία, σε ποίου δικαιοδοσία ανήκει (Δήμο
ή ιδιώτης). Ο δρομίσκος ευρίσκεται στην οδό Κύπρου και διέρχεται μεταξύ
των οικιών αριθ. 15 και 17 ( οικία κληρ. Ιωάννη χρόνη « Χρυσούλας Κάβουρα
και Παν/τη Χρόνη» και Ευάγγελου Μίχαλου του Νικολάου ).
Κατόπιν τούτου καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
1)

Δέχεται την αίτηση του κ. Μίχαλου Ευάγγελου αφού μεταξύ των

οικιών Χρόνη και Μίχαλου (15 -17 ) υπάρχει Κοινοτικός δρομίσκος και
αρδευτικό – αποστραγγιστικό αυλάκι σε πλάτος περίπου από 1,20 – 2,00

μέτρων κατά διαστήματα, ο οποίος είναι σε κοινή χρήση από αμνημονεύτων
ετών.
2)

Ζητά από τον Δήμο να γίνει κάθε νόμιμη ενέργεια για την

απελευθέρωση του δρομίσκου (κοπή δένδρων κ.λ.π.) ώστε να αποκατασταθεί
ο Κοινόχρηστος χαρακτήρας του.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 /2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 2ον
« Συζήτηση διαφόρων θεμάτων (κυκλοφοριακό κ.λ.π. »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος εζήτησε από το Τοπικό
Συμβούλιο να καταθέσουν τις απόψεις τους για θέματα όπως κυκλοφοριακό
κ.λ.π.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
1.

Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν έχει δοθεί καμία λύση

(εγκατάσταση

κορυνών,

απελευθέρωση

των

δρόμων

από

καρέκλες

καταστημάτων, διέλευση λεωφορείων παρά και τις κατευθύνσεις που έδωσε ο κ.
Δήμαρχος σε συνάντηση στο Δημοτικό Κατάστημα Ψαθοπύργου.
2.

Όσον αφορά τα πεζοδρόμια δε τηρούνται οι αποστάσεις από τη

θάλασσα και εμποδίζεται η διέλευση των πεζών ( πολλά παράπονα δημοτών).
3.

Η

υπερβολική

ταχύτητα

που

αναπτύσσουν

τα

αυτοκίνητα

δημιουργούν σοβαρά και επικίνδυνα προβλήματα στους δημότες μας και
θεωρούμε πως πρέπει να εξεταστεί άμεσα η απόφαση μας 12/09 για τοποθέτηση
μειωτήρων ταχύτητος.
4.

Ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να εκτιμήσει τα προβλήματα μας

και μαζί να δώσουμε λύσεις σ’ αυτά. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις θέσεις
σας και τις ενέργειες σας πάνω σ’ αυτά.
5.

Όσον αφορά την άρδευση (κατασκευή αυλακιών κ.λ.π.) πρέπει να

διεκπεραιωθεί η κατασκευή τους άμεσα.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2009

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

