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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ
(δια περιφοράς)

 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δημήτριος Παν. Λάμπρου,  Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος,   Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  
                                                  Ιωάννης   Αναστ.  Λάμπρου,  Δημήτριος   Αθ.  Κοντός . 

     ΑΠΟΝΤΕΣ:    Ουδείς.

ΘΕΜΑ 1ο: ΄΄  Περί  τοποθέτησης  διαδρόμου  πρόσβασης  προς  την ακτογραμμή της  παραλίας Αλμύρας, του  οικισμού Σχίνου,    
για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ ΄΄.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    09  :    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. 

ΘΕΜΑ 2ο:      ΄΄ Περί τοποθέτησης κυρτού κάτοπτρου οδικής κυκλοφορίας, στον οικισμό Σχίνου ΄΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10:   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α,  Αποφασίζει όπως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προβούν στις δέουσες
ενέργειες για την τοποθέτηση ενός (1)  κυρτού κάτοπτρου οδικής κυκλοφορίας, στη συμβολή της Ε.Ο. Πισίων -  Σχίνου με την οδό
Άνοιξης, στον οικισμό Σχίνου, για την καλύτερη ορατότητα της κυκλοφορίας από τους χρήστες των οδών αυτών και την  αποφυγή
ατυχήματος.

ΘΕΜΑ  3ο: ΄΄Περί  συντήρησης,  πλακόστρωτου  τμήματος  οδού  και   υφιστάμενου  υπαίθριου  σταθερού  τσιμεντένιου
τραπεζόπαγκου,  καθώς και τοποθέτησης υπαίθριων σταθερών καθιστικών, στον οικισμό Πισίων ΄΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11:  ΟΜΟΦΩΝΑ, Προτείνει όπως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εντός του οικισμού Πισίων και για
την αναβάθμιση της αισθητικής, προβεί τις πιο κάτω παρεμβάσεις: 
α) Συντήρηση - αποκατάσταση φθορών, του πλακόστρωτου τμήματος της κοινοτικής οδού (μεσαίος δρόμος),  από την Μεσαία  Πλατεία
έως το πέρας αυτού, νότια προς Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου,
β) Συντήρηση του υπάρχοντος τραπεζόπαγκου, επί του πιο  πάνω τμήματος της κοινοτικής οδού, στη θέση Πλατάνια & 
γ)Τοποθέτηση δύο (2) σταθερών υπαίθριων καθιστικών, πλησίον του πιο πάνω υφιστάμενου τραπεζόπαγκου, σε συγκεκριμένα σημεία
και συγκεκριμένου τύπου, που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΘΕΜΑ 4ο:      ΄΄ Επί του αριθμ. πρωτ. 13574/18.08.2020 αιτήματος  κου. Γκατζιώνη Ιωάννη του Νικολάου ΄΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12:  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α,  Παρέχει σύμφωνη γνώμη προς την Τεχνική Υπηρεσία, στην οποία  έχει διαβιβαστεί
το υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  13574/18.08.2020  αίτημα κου.  Γκατζιώνη Ιωάννη του Νικολάου,  περί  διάνοιξης πρόσβασης στο οικόπεδό του,
παρακείμενο της Ε.Ο. Περαχώρας - Πισίων, εντός οικισμού Πισίων,  η οποία έχει αποκλειστεί με την τοποθέτηση  προστατευτικού
κιγκλιδώματος, να επιληφθεί  του θέματος.

                                  ΛΟΥΤΡΑΚΙ   26.08.2020
        Ο  Τοιχοκολλήσας                          Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινότητας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ
                                                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΠ. ΓΚΙΚΑΣ 
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