ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η / 25-11-2009
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

σήμερα την 25η

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα
Νοεμβρίου
την αριθ.

2009 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 18:30 συνήλθε ύστερα από

91/21-11-2009 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το

Τοπικό Συμβούλιο στην οποία παραβρέθηκαν οι: α) Κόρρας Σωτήριος
Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και β)

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1.

Σπυρούλιας Γεώργιος 2. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος 3. Παπαγεωργίου
Ευθύμιος

4. Λάτσινος Σταύρος

Στη

Συνεδρίαση

παραβρέθηκε

και

ο

Μισύρης

Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών.

Χρήστος

ως

Μετά από διαπίστωση

απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να
συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέμα 1ον
« Ηλεκτροδότηση οικισμού Άνω Ροδινής .»
Εισηγούμενος το θέμα ο πρόεδρος είπε: Κύριοι σύμβουλοι πολλοί
κάτοικοι

του

οικισμού

Άνω

Ροδινής

(Χρούτσα)

έχουν

ζητήσει

να

ηλεκτροδοτηθεί ο οικισμός. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα αφού στον οικισμό
υπάρχουν αρκετά σπίτια και πολλές δραστηριότητες πιστεύω ότι πρέπει να
γίνει ηλεκτροδότηση και καλώ το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Δέχεται την εισήγηση του προέδρου και ψηφίζει την εκτέλεση του έργου
«Ηλεκτροδότηση οικισμού Άνω Ροδινής (Χρούτσα). Ζητά από τον Δήμο να
προχωρήσει στην εκτέλεση του.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 /2009

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 2ον
« Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Σκαφών .»
Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε: Με την απόφαση μας
26/2008 που αφορούσε την πρόταση για κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου
στο Ψαθόπυργο (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 -2013)
είχαμε ζητήσει από τον Δήμο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
στηρίξει την πρόταση( στο πρόγραμμα ΡΙΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αναφέρετε μόνο στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Ψαθοπύργου η κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου)
αλλά μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Κατόπιν τούτου προτείνω να
επανέλθουμε στο θέμα και ζητώ από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Ζητά από την Δημοτική αρχή να κάνει όλες τις ενέργειες για να
υλοποιηθεί η κατασκευή καταφυγίου στο Ψαθόπυργο που θα αποτελέσει πόλο
έλξης τουριστών στη περιοχή και θα δώσει λύση στο πρόβλημα ελλιμενισμού
των σκαφών (ερασιτεχνών και επαγγελματιών ) στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 /2009
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Θέμα 3ον
« Προβλήματα στη ασφαλτόστρωση οδών.»
Εισηγούμενος το θέμα ο πρόεδρος είπε: Κύριοι σύμβουλοι πρόσφατα
έγιναν ασφαλτοστρώσεις των οδών Αρτέμιδος, Κύπρου, παραλιακής και
Χοντρολόγγου. Τελευταία στις εργασίες αυτές παρατηρούνται προβλήματα
στον ασφαλτοτάπητα (τρίβει η άσφαλτος, κ.λ.π.) για την οποία θεωρώ ότι
πρέπει να ενημερωθεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ώστε να εξετάσει το
πρόβλημα και να κάνει σχετικές ενέργειες.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

Αποφασίζει
Συμφωνεί με την πρόταση του προέδρου αφού έχει υπόψη του τα
προβλήματα που παρουσιάζουν τμήματα των ασφαλτοστρώσεων που έγιναν
πρόσφατα στο Διαμέρισμα και ζητά από το Δήμο να εξετάσει το θέμα και να
προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες ώστε να διαπιστωθούν τα προβλήματα και να
γίνουν σχετικές ενέργειες (ενημέρωση αναδόχου, διόρθωση τυχόν κακοτεχνιών
κ.λ.π. )
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 /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

