
                          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 02/2020

        Θέµα :΄΄ Περί απομάκρυνσης  και  μεταφοράς  σε  άλλο σημείο, δεξαμενής  ύδατος,  
κείμενης  εντός  του  γηπέδου 
                       ποδοσφαίρισης,  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 δευτέρου (2ου)  θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος. Πρόεδρος, πρότεινε την
απομάκρυνση  της δεξαμενής νερού από το γήπεδο Πισίων  και μεταφορά αυτής σε προσφερόμενο,  από
τον κο. Παππά Αθανάσιο, ιδιωτικό χώρο, κατόπιν  λήψης  σχετικής απόφασης και αποστολής στο αρμόδιο
περί του θέματος  τμήμα της Π.Ε. Κορινθίας. 
       Λαβών το λόγο ο κος.  Δημήτριος  Αθ. Κοντός, πρότεινε όπως η συζήτηση και λήψη απόφασης περί
του  θέματος  να  αναβληθεί,  εφόσον  υπάρχει  εκκρεμοδικία  μεταξύ  του  Δήμου  και  των  κληρονόμων
Νικολάου Σωτηρούλας, αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου Πισίων  και  να συζητηθεί
σε συνεδρίαση μετά την σχετική Δικαστική απόφαση. 
       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 )

     Κάνει  δεκτή την  πρόταση του  μέλους  του συμβουλίου,  κου.  Δημητρίου Αθ.
Κοντού, για αναβολή του θέματος και   επαναφοράς  για συζήτηση σε συνεδρίαση,
μετά  από  την  έκδοση   επικείμενης   Δικαστικής  απόφασης,  αναφορικά  με  το
ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου Πισίων.  

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 02/2020

                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                  Πίσια  31.01.2020
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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