
                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  7  ης     23-09-2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

Αρθµ. Απόφασης   15/2019

            Θέµα 2ο :΄΄ Περί  κατασκευής  και  τοποθέτησης  ενημερωτικών  πινακίδων, σε  
                              συγκεκριμένα σημεία, στην  Κοινότητα Πισίων ΄΄.

             Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,
σήμερα την 23ην  του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:30 συνεδρίασε το
Συμβούλιο της  Κοινότητας ΠΙΣIΩΝ, μετά την αριθμ.  17839/17.09.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που
δόθηκε, σε κάθε ένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα
άρθρα 89 & 90 του Ν. 4555/18, αντίστοιχα.

            Π α ρ ό ν τ ε ς: Δημήτριος Παν. Λάμπρου, Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος,  Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  
                                      Ιωάννης   Αναστ.  Λάμπρου,  Δημήτριος   Αθ.  Κοντός. 
 
          Α π ό ν τ ε ς:   Ουδείς.

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

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5 ) μελών του Συμβουλίου της
Κοινότητας Πισίων, βρέθηκαν παρόντα  πέντε (5 ), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

         Συζητουμένου του  πρώτου  (1ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Πρόεδρος απευθύνθηκε  στο σώμα
εκθέτοντας  την ανάγκη  ενημέρωσης των κατοίκων της Κοινότητας, σχετικά με την διαχείριση  απορριμμάτων, μέσω
ενημερωτικών πινακίδων, σύμφωνα με τον Κανονισμό  Καθαριότητας του Δήμου. Το Συμβούλιο της  Κοινότητας Πισίων
αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 
 

                                                                                           Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Αποφασίζει όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, επιληφθούν στην κατασκευή δώδεκα (12) πινακίδων, καθώς
και  στην τοποθέτηση αυτών, στις πιο κάτω προτεινόμενες θέσεις :

1. Ανατολική είσοδος λίμνης Μαυρολίμνης, 
2. Μεταξύ των οικισμών, Μαυρολίμνη - Βαμβακιές,  επί της Ε.Ο. Σχίνου - Αλεποχωρίου, 
3. Συμβολή της Ε.Ο. Σχίνου- Αλεποχωρίου, με το ρέμα Σουρέα,
4. Κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Σχίνου,
5. Δυτική έξοδο του οικισμού Σχίνου προς Πίσια, 
6. Επί του παλαιού δρόμου Σχίνου -Πισίων, στο ύψος του οικισμού Καλύβια, 
οι δε υπόλοιπες έξη (6), πλησίον κάδων απορριμμάτων εντός του οικισμού Σχίνου, 

για την ενημέρωση των κατοίκων της Κοινότητας, αναφορικά με τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων (συσκευασία,
εναπόθεση,  κ.λ.π.),  το  πρόγραμμα  αποκομιδής  απορριμμάτων,  τη  συμμόρφωση  στις  σχετικές  δημοτικές  διατάξεις,
κ.λ.π., προσβλέποντας στην καθαριότητα της Κοινότητας και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

                                                                 Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 15/2019

                                     Ο  Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                  Πίσια  24.09.2019
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου 
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