
                      

                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  08  ης    17-12-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας  ΠΙΣΙΩΝ

        Αριθµ.  Απόφασης 20/2020

        Θέµα 3ο:  ΄΄ Περί αιτήματος  Ένωσης  Εμπόρων Βιοτεχνών και  Επαγγελματιών  Σχίνου,  για  κατασκευή  γλύστρας  σκαφών στην 
                             παραλία ΄΄ Αλμύρα ΄΄,  του  οικισμού  Σχίνου, της  Κοινότητας  Πισίων ΄΄.      

       Σήμερα  την  17ην  του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, 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.
23679/10.12.2020 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 συμμετοχή, ήτοι:  
           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : Δημήτριος Παν. Λάμπρου, Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος,  Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.  Λάμπρου,   
                                              Δημήτριος  Αθ. Κοντός, οπότε,
          ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : Ουδείς.
          Συμμετέχει  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). 

         Επί δευτέρου  (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος. Πρόεδρος, κατά την διαδικασία, έθεσε υπ΄ όψιν του σώματος την υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 173/14.10.2020 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 19092/19.10.2020) επιστολή - αίτηση της Ένωσης Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Σχοίνου,  με
την οποία ζητείται η κατασκευή νέας γλύστρας σκαφών στην παραλία Αλμύρας στον οικισμό Σχίνο και εισηγήθηκε θετικά επισημαίνοντας ότι η
υπάρχουσα γλύστρα έχει υποστεί ζημιά και δημιουργεί προβλήματα κατά την ρίψη των σκαφών. 
         Εν συνεχεία και  κατά την διαδικασία, ο μεν κ. Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος, συμφώνησε με την πρόταση του κ. Προέδρου ,
επισημαίνοντας ότι για τέτοιο έργο απαιτούνται άδειες από την Λιμενική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου, οι δε  κ.κ. Ιωάννης
Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.  Λάμπρου και  Δημήτριος  Αθ. Κοντός, διαφώνησαν με την πρόταση του κ. Προέδρου, λόγω έλλειψης γνωμάτευσης
αρμοδίων υπηρεσιών για την χρησιμότητα και νομιμότητα του εν λόγω έργου. 
 
       Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, 

                                                                      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 κ. Μενέλαου  Γερ. Παπαδημητράτου )  
                                                                                               
           Αρνητικά επί της πρότασης, για κατασκευή νέας γλύστρας σκαφών στην παραλία Αλμύρας στον οικισμό Σχίνο, της Κοινότητας
Πισίων, χωρίς τις απαιτούμενες  γνωματεύσεις  αρμοδίων υπηρεσιών για την χρησιμότητα και νομιμότητα του εν λόγω έργου. 

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 20/2020
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                               Λουτράκι  22.12.2020
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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