ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η / 26-8-2009
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα
Αυγούστου

2009 ημέρα Τετάρτη

σήμερα την 26η

και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από

την αριθ. 72/21-08-2009 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό
Συμβούλιο στην οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος
του τοπικού συμβουλίου και β)
Γεώργιος

2.

Απόντες :

Πρόεδρος

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

3. Λάτσινος

Σταύρος

Παπαγεωργίου Ευθύμιος

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
« Συζήτηση αίτησης Καλογερή Ευγενίας .»
Αναφερόμενος στο θέμα
την

αριθ. Πρωτ. 58/22-7-09

ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου
αίτηση της Ευγενίας Καλογερή του Ιωάννη

(διαβιβάστηκε από το Δήμο Ρίου με το αριθ. Πρωτ. 10357/15-7-09 εγγραφό
του) για λήψη σχετικής απόφασης.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Επειδή ο χώρος έμπροσθεν του καταστήματος ‘’ ΠΟΣΕΔΩΝ ‘’ στη
οδό Φαλήρου ιδιοκτησίας κληρονόμων Ιωάννη Καλογερή ευρίσκεται εντός της
παραλιακής ζώνης (δηλ. ο πεζοδρόμος κ.λ.π.) ζητάμε από την Τεχνική
Υπηρεσία να εξετάσει το θέμα όσον αφορά τον τρόπο παραχώρησης, εκδοση
οικοδομικής αδείας, την γραμμή αιγιαλού και παραλίας ( παλαιότερα ήταν όριο
τα υπάρχοντα κτίσματα πρό του 1923) και άλλα στοιχεία. Ο παραλιακός
δρόμος και τα έμπροσθεν στα κτίσματα πεζοδρόμια κατασκευάσθηκαν το

1970 και είχαν γίνει αποδεκτά από τους ιδιοκτήτες χωρίς να έχουν υποβληθεί
αντιρρήσεις μέχρι σήμερα.
Όσον αφορά την εκσκαφή για διάνοιξη βόθρου στον παραλιακό
χώρο αρμόδιες για αυτό είναι άλλες υπηρεσίες (Πολεοδομία Κτηματική
Υπηρεσία, Δνση Υγείας κ.λ.π.) ώστε να αποφευχθεί και η παραμικρή
ρύπανση της θάλασσας.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 /2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 2ον
« Χάραξη νέας σιδηροδρομικής γραμμής »
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου
τοπογραφικό διάγραμμα της νέας χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής (από
την ΕΡΓΟΣΕ ) για ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης.
Το Τοπικό Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Προτείνει τις παρακάτω αλλαγές:
1. Οι προτεινόμενοι δρόμοι να έχουν ελάχιστο πλάτος 6,00 μέτρα συν
τους πεζοδρόμους.
2. Ασφαλτόστρωση του δρόμου παράλληλα της νέας γραμμής (άνω
μέρος).
3. Διάνοιξη δρόμου παράλληλα της νέας γραμμής (κάτω μέρος ) για
εξυπηρέτηση του σταθμού.
4. Υπόγεια διάβαση

για εξυπηρέτηση της υπάρχουσας στάσης

λεωφορείου (Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών) στο ύψος του Φαλήρου.
5. Να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που δημιουργεί το ρέμα του «Αι
Γιάννη» στον οικισμό του Ψαθοπύργου (στο κέντρο) αλλά και στην
σιδηροδρομική γραμμή. Στο παρελθόν και πρόσφατα είχαμε σοβαρές
πλημμύρες.

Ζητά από τον Δήμο να λάβει μέτρα και να ενημερώσει την ΕΡΓΟΣΕ για
τις προτάσεις μας.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2009

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 3ον
« Νέα Αρίθμηση οικοδομών οικοπέδων »
Εισηγούμενος το θέμα ο πρόεδρος είπε: Επειδή ο οικισμός του
Διαμερίσματος έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό οικιστικά είναι ανάγκη να
γίνει αρίθμηση των οικοδομών και των οικοπέδων και κάλεσε το συμβούλιου
να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Ψηφίζει και ζητά από την Τεχνική Υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα
ενέργειες για την αρίθμηση των οικιών και των οικοπέδων εξ’ αρχής. Αυτό
είναι και απαίτηση όλων των Υπηρεσιών που συναλλάσσονται με τους
πολίτες ( Ταχυδρομείο, Αστυνομία κ.λ.π.)
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2009

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

