
                          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 04/2021
     Θέµα :΄΄ Περί εκτέλεσης αναγκαίων έργων επί του  δικτύου ηλεκτροφωτισμού, στην Κοινότητα Πισίων ΄΄.

            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 τετάρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος. Πρόεδρος κατά την διαδικασία, εισηγήθηκε  ότι θα πρέπει η ΔΕΔΔΗΕ
Κορίνθου να μεριμνήσει: 
α)  Για την  μεταφορά του δικτύου που περνά από το δάσος, από τα Πίσια μέχρι την Μαυρολίμνη, λόγω επικινδυνότητας για φωτιά,  είτε σε
ασφαλές μέρος όπως είναι ο κεντρικός δρόμος, είτε γίνουν συνεστραμμένα δηλαδή κοτσίδα τα καλώδια,
β)  Για την  απομάκρυνση  των καλωδίων  χαμηλής και μέσης τάσης που περνούν πάνω από τις οικίες ή που βρίσκονται μέσα στα οικόπεδα σε όλη
την έκταση της Κοινότητας Πισίων, με υποβολή αιτημάτων ιδιοκτητών, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου και σχετικής ανακοίνωσης από τον κο.
Πρόεδρο &
γ)  Καθαρισμός δέντρων όπως καλλωπιστικά ή πεύκα,  τα οποία μπορούν να προκαλέσουν επαφή με τα καλώδια και να προκληθεί φωτιά η άλλο
σοβαρό συμβάν σε όλη την Κοινότητα.
        Εν συνεχεία και κατά την διαδικασία, οι  κ.κ. Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.  Λάμπρου και  Δημήτριος  Αθ. Κοντός, αναφορικά με
την μεταφορά του δικτύου, διαφωνούν  με την πρόταση του κ. Προέδρου, διότι κατόπιν ενημέρωσης από τον σύμβουλο της Κοινότητας κ. Γκίκα
Ιωάννη, πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας Πισίων, το έργο της μεταφοράς του δικτύου ηλεκτροδότησης του Σχίνου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εδώ και
αρκετές ημέρες. Ένα έργο που όπως ενημέρωσε η ΔΕΔΔΗΕ τον Κ. Γκίκα είναι προγραμματισμένο εδώ και αρκετό καιρό και  εύλογα δημιουργείται
το ερώτημα  του  γιατί ο κ. Πρόεδρος έφερε το θέμα στο συμβούλιο αφού όπως αναφέρει στην εισήγηση του, έχει μιλήσει με τον διευθυντή της
ΔΕΔΔΗΕ και  αν τον έχει ενημερώσει ποίος ο λόγος να το φέρει στο συμβούλιο.

      Επίσης, αναφορικά με τις υπόλοιπες ενέργειες εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ,  διαφωνούν  με την πρόταση του κ. Προέδρου,  διότι  αυτές είναι
αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ και μόνο,  όπως μας ενημέρωσαν  οι αρμόδιοι του δήμου αλλά και της ΔΕΔΔΗΕ και λόγω μη προσκόμισης  σχετικής
αλληλογραφίας  του κου. Προέδρου με την ΔΕΔΔΗΕ επί του  θέματος.  Τέλος ζητούμε  συζήτηση  επί του θέματος, σε επόμενο συμβούλιο. 

       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 και  συζήτηση  επί του θέματος, σε επόμενη συνεδρίαση του  συμβούλιου της Κοινότητας Πισίων.
                                                                                            

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 04/2021
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                Πίσια  25.02.2021
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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