
                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  01  ης     28-01-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

Αρθµ.  Απόφασης 01/2020

        Θέµα :΄΄  Περί  επιδιόρθωσης  επικίνδυνης βλάβης,   που  έχει  υποστεί  το  δίκτυο

ηλεκτροφωτισμού, στον οικισμό Πισίων ΄΄.

            Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων, σήμερα την 28ην  του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και
ώρα  18:00  συνεδρίασε  το  Συμβούλιο  της   Κοινότητας  Πισίων,  μετά  την  υπ΄  αριθμ.   πρωτ.
1076/23.01.2020  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.

           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, ενημέρωσε  το
σώμα,  ότι  τμήμα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού,  που διέρχεται  από τον μεσαίο δρόμο του οικισμού
Πισίων, έως τον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, χρειάζεται επισκευή- αντικατάσταση, λόγω χρόνιας βλάβης που
έχει υποστεί.
       Λαβών το λόγο ο κος.  Δημήτριος  Αθ. Κοντός, ενημέρωσε το σώμα ότι δεν αποδέχεται την πρόταση
του κου. Προέδρου, λόγω του ότι σε ερώτημα του ιδίου, εάν έχει ενημερωθεί εγγράφως ο αρμόδιος  περί
του θέματος Αντιδήμαρχος, αρχικά ο κος. Πρόεδρος απάντησε  ότι υπάρχει  έγγραφη ενημέρωση και
τελικά αποδέχτηκε ότι η ενημέρωση ήταν προφορική.
       Δευτερολογώντας ο κος. Πρόεδρος, εξήγησε ότι θεώρησε ότι το σχετικό ερώτημα αφορούσε γενικά
την  έγγραφη  ενημέρωση,  αρμόδιων  περί  του θέματος  υπηρεσιών,  κάτι  που  το  έχει  πράξει.  Επίσης
ενημέρωσε το σώμα ότι διάφορες εργασίες στην Κοινότητα Πισίων,  εκτελούνται μετά από προφορική
ενημέρωση  των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. 
       Λαβών το λόγο ο κος.  Ιωάννης  Μην. Γκίκας,   ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει ομοίως  βλάβη και
σε τμήμα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, που διέρχεται από την κεντρική Πλατεία  του οικισμού Πισίων,
έως την έξοδο προς οικισμό Σχίνου και  χρειάζεται επισκευή- αντικατάσταση.
       Λαβών το λόγο ο κος.  Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος, ενημέρωσε το σώμα ότι  αποδέχεται τις
προτάσεις  του κου. Προέδρου και του μέλους του συμβουλίου, κου. Ιωάννη Μην. Γκίκα, για την επισκευή
- αντικατάσταση, των  συγκεκριμένων τμημάτων  του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, στα Πίσια.
      Λαβών το λόγο ο κος. Ιωάννης  Αναστ.  Λάμπρου,  πρότεινε το θέμα να συζητηθεί  σε επόμενη
συνεδρίαση,  αφού  καλεστούν  εγγράφως  και  παραστούν,   ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  Τ.Υ.  και  ο
προϊστάμενος της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, του Δήμου.
       Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη  τα ανωτέρω, μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 

                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
                       ( Μειοψηφούντος του κ. Δημήτριου Παν. Λάμπρου και του κου.  Μενέλαου  
Γερ. Παπαδημητράτου )

     Κάνει  δεκτή την  πρόταση του μέλους  του  συμβουλίου,  κου.  Ιωάννη Αναστ.
Λάμπρου,  για   συζήτηση  του  θέματος  σε  επόμενη  συνεδρίαση,  αφού  καλεστούν
εγγράφως και παραστούν σε αυτή, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τ.Υ. και ο προϊστάμενος
του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων, του Δήμου.  
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                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 01/2020
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                  Πίσια  31.01.2020
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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