
                        Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

       Από το Πρακτικό της  04  ης     23-04-2019  τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                   της   Τοπικής   Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

Αρθµ. Απόφασης   07/2019

           Θέµα : ΄΄  Λήψη Απόφασης -Πρότασης  για τον καθορισμό  Κοινόχρηστων, 
δημοτικών ή   κοινοτικών χώρων      
                                 στους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να  τοποθετούνται  
ειδικά  διαμορφωμένα  πλαίσια  για την 
                                 προβολή  των  υπαίθριων  διαφημίσεων, για την τριετία  2020 - 
2022 ΄΄. 

             Στα Πίσια και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων, σήμερα την 23ην του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε
το  Συμβούλιο  της  Τοπικής  Κοινότητας  ΠΙΣIΩΝ,  μετά  την  αριθμ.   04/15-04-2019 έγγραφη πρόσκληση σε  Ο.Ε.,  του
Προέδρου του που δόθηκε, σε κάθε ένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 νόμου 3852/2010.

              Π α ρ ό ν τ ε ς: Ιωάννης  Μ. Γκίκας,  Άρης  Ματθ. Σταματάκης, Δημήτριος Παν. Λάμπρου. 

             Α π ό ν τ ε ς:  Ουδείς.           

             Παρόν και ο  Ιωάννης  Σπ.  Γκίκας, για την τήρηση των πρακτικών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριών (3) μελών του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Πισίων, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.               

            Συζητουμένου του δευτέρου (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων,
αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο ο οποίος  έθεσε υπ΄ όψιν των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την
υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./15.04.2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου,  μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μελών του,

                                                                  Ο μ ό φ ω ν α 

         Προτείνει τους ίδιους,  Κοινόχρηστους  χώρους  στους οποίους και μόνο θα
επιτρέπεται να τοποθετούνται  ειδικά διαμορφωμένα  πλαίσια  για την προβολή  των
υπαίθριων  διαφημίσεων, για την τριετία  2020 – 2022,   που είχαν προταθεί με την
αριθμ. 13/2016 απόφαση, ως κάτωθι: 

  1. Η  κεντρική οδός Πισσίων από την διασταύρωση προς το Σχολείο μέχρι και τον
Αγ.  Νεκτάριο.
  2. Κεντρική Πλατεία Πισσίων.
  3. Μεσαία Πλατεία Πισσίων.
  4. Πλατεία Δημοτικού Σχολείου.
  5.  Νέα   Επαρχιακή  οδός Σχοίνου-Βαμβακές –Μαυρολίμνη από είσοδο Καλυβίων
μέχρι την έξοδο 
      Μαυρολίμνης.
  6. Παλαιά επαρχιακή οδός από διασταύρωση Καλυβίων μέχρι Πλατεία Παυσανία.
  7. Πλατεία Παυσανία.
  8.  Παλαιά  επαρχιακή  οδός  από  πλατεία  Παυσανία  μέχρι  διασταύρωση  με  νέα
επαρχιακή οδό θέση ‘’    
      Μαγούλα’’.
  9. Δρόμος Σχοίνου –Στραβά από πλατεία Παυσανία μέχρι στροφή προς Στραβά θέση
‘’Γκούρι’’.
10. Ευρύτερη περιοχή Πισσίων.
11. Ευρύτερη περιοχή Σχοίνου. 
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                                                                Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 07/2019
                                       Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη  
                   
                                                                                           (έπονται υπογραφές)
                                                                                             Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                         Πίσια  24  Απριλίου 2019
                                                                                              Ο  Πρόεδρος Τ. Κ.
                                                                                          Ιωάννης  Μην.  Γκίκας                
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