
                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  01  ης     23-02-2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

     Αρθµ.  Απόφασης 03/2021
     Θέµα :΄΄ Επί αιτήματος  Συλλόγου  Οικισμού  Μαυρολίμνης ΄΄.

            Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, σήμερα την 23 ην  του μηνός
Φεβρουαρίου  του έτους  2021 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. 2281/18.02.2021 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  του  τρίτου  (3ου)  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  κος.  Πρόεδρος  κατά  την  διαδικασία,  αναφερόμενος  στο  υπ΄αριθμ.  πρωτ.
2159/16.02.2021 αίτημα του Συλλόγου  Οικισμού  Μαυρολίμνης, περί παραχώρησης της υπάρχουσας εγκατάστασης ύδρευσης του οικισμού, υπό
όρους,  εισηγήθηκε ότι με  την παραλαβή της εγκατάστασης από την  Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Αγ.Θ., με τήρηση των υποχρεώσεων προς τους πολίτες,  όπως
συντήρηση δεξαμενής, επισκευής - συντήρησης  δικτύου,  προκειμένου  να παρέχεται ποιοτικό πόσιμο νερό προς κατανάλωση, του μοναδικού
μέρους που δεν έχουν μέχρι σήμερα πόσιμο νερό, να γίνει και  τοποθέτηση υδρομετρητών στο υπάρχον δίκτυο.

      Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη  τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
μελών του, 

                                                                                            Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                                                                                               
      Αποφασίζει  όπως  με  την  παραλαβή  της  υπάρχουσας  εγκατάστασης  ύδρευσης  του  οικισμού  Μαυρολίμνης  ,  από  την
Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Αγ.Θ., να γίνουν εργασίες  συντήρησης της δεξαμενής, επισκευής - συντήρησης  δικτύου  και  τοποθέτηση υδρομετρητών
στο υπάρχον δίκτυο,  προκειμένου  να παρέχεται ποιοτικό πόσιμο νερό προς κατανάλωση.

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 03/2021
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                  Πίσια  25.02.2021
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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