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                Από το Πρακτικό της  05  ης    25-08-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας  ΠΙΣΙΩΝ

    Αριθµ.  Απόφασης 09/2020

        Θέµα: ΄΄ Περί  τοποθέτησης  διαδρόμου  πρόσβασης  προς  την ακτογραμμή της  παραλίας Αλμύρας, του  οικισμού    
                       Σχίνου, για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ ΄΄.

       Σήμερα  την  25ην  του μηνός  Αυγούστου  του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Π.Ν.Π.  (ΦΕΚ  55/τ.  Α΄/11-03-2020)  το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Πισίων,  μετά  την  υπ΄  αριθμ.   πρωτ.
13923/19.08.2020 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 και ισχύουν. 

           Στα πλαίσια της παρούσας συνεδρίασης δήλωσαν όλοι παρόντες, ήτοι:  
           Π α ρ ό ν τ ε ς : Δημήτριος Παν. Λάμπρου, Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος,  Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.   Λάμπρου,   
                                      Δημήτριος  Αθ. Κοντός, οπότε,
          Α π ό ν τ ε ς:   Ουδείς.
          Παρόν και ο κος. Ιωάννης Σπ. Γκίκας, για την τήρηση των πρακτικών.
 
          Συνεπώς  το Συμβούλιο της  Κοινότητας Πισίων βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο πέντε (5 ) μελών του Συμβουλίου δήλωσαν
συμμετοχή και οι  πέντε (5), κι ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

         Επί πρώτου (1ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος. Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν  τις  διατάξεις  της περ. 2ι. του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4555/18, με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία έναντι δημοτών και φιλοξενούμενων
Ατόμων με Αναπηρία(ΑμεΑ),  στην τοπική κοινότητα Πισίων και την ανάγκη πρόσβασης  στις παραλίες προκειμένου να απολαύσουν το μπάνιο
τους, πρότεινε   τη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, ο οποίος θα επιτρέπει  την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή τους, κάθετα προς την ακτογραμμή της παραλίας Αλμύρας  του οικισμού  Σχίνου,
στην συμβολή του ανατολικού δρόμου πρόσβασης σε αυτήν με τον αιγιαλό, σε συγκεκριμένο σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου. 
       Την πρόταση του κ. Προέδρου έκανε δεκτή το μέλος του συμβουλίου, κος. Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος.
       Ομοίως και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου  κκ.  Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.   Λάμπρου και   Δημήτριος  Αθ. Κοντός,
επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή έχει δρομολογήσει την προμήθεια πέντε (5) μηχανισμών για πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες, ένας εκ των οποίων
θα τοποθετηθεί στον οικισμό Σχίνου, βάση υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.       
      Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

                                                                                              Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                                                                                               
    Αποφασίζει όπως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προβούν στις δέουσες ενέργειες για την τοποθέτηση ενός (1)
διαδρόμου,  ο  οποίος θα επιτρέπει  την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και  θα χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), κάθετα προς την ακτογραμμή της παραλίας
Αλμύρας  του  οικισμού  Σχίνου,  στην  συμβολή  του  ανατολικού  δρόμου  πρόσβασης  σε  αυτήν  με  τον  αιγιαλό,  σε
συγκεκριμένο σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
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                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 09/2020
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                               Λουτράκι  26.08.2020
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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