
                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  08  ης     28-09-2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

     Αρθµ.  Απόφασης 23/2021
     Θέµα : ΄΄ Επισκευή - συντήρηση  δασικών δρόμων,  στην  Κοινότητα  Πισίων ΄΄.

            Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, σήμερα την 28 η  του μηνός
Σεπτεμβρίου   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.15862/23.09.2021 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,  λαμβανομένου υπ΄ όψιν του  υπ΄ αριθμ. πρωτ.  14938/09.09.2021 αιτήματος  για σύγκληση του
Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων,  επί  των αναφερόμενων σε αυτό, τεσσάρων  θεμάτων,  που  υποβλήθηκε γραπτώς  από τρία μέλη,
του  πενταμελούς  Συμβουλίου της Κοινότητας  Πισίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, κατόπιν
της από 22.09.2021 ματαιωθείσας συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας.. 

           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 τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη του Συμβουλίου που υπογράφουν το υπ΄  αριθμ. πρωτ. 14938/09.09.2021
αίτημα,   κ.κ.    Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.   Λάμπρου,   Δημήτριος  Αθ. Κοντός,  ανέφεραν ότι κατά το χρονικό διάστημα 28
Αύγουστου  έως  5 Σεπτεμβρίου  και  κατόπιν  άδειας  του Δήμου και  της  Π.Ε.  Κορίνθιας,  διεξήχθησαν δόκιμες  αγωνιστικών  αυτοκίνητων,  που
συμμετείχαν  στο ράλι Ακρόπολις, στους δασικούς δρόμους από Πίσια – Παναγία Φανερωμένη και Αγίας Μαρίνας – Τζαραβί. Αποτέλεσμα αυτού
είναι  οι  δυο  εν  λόγω  δρόμοι,   οι  όποιοι  επιπροσθέτως  έχουν  να  συντηρηθούν  εδώ  και  3  χρόνια,  να  βρίσκονται  σε  αθλία  κατάσταση,  μη
προσπελάσιμοι και επικίνδυνοι για τους πολίτες, για αυτό  και εξουσιοδοτούν τον κ. Πρόεδρο ώστε να κάνει της απαραίτητες επαφές με τους
αρμοδίους του Δήμου και της Π.Ε. Κορίνθιας,  ώστε να επισκευαστούν εξ αρχής οι δρόμοι αυτοί αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι του δασικού δικτύου
της κοινότητας.
         Κατά την διαδικασία, ο κ. Πρόεδρος,  Δημήτριος Παν. Λάμπρου, ανέφερε ότι οι πιο πάνω κ.κ. Σύμβουλοι δεν γνωρίζουν και δεν είδαν,
ότι ο δρόμος από Πίσια - Παναγία Φανερωμένη  καθαρίστηκε με μηχάνημα, κατόπιν  ενεργειών του κ. Αθανασούλα, επίσης οι δρόμοι  Παναγία
Φανερωμένης  -  Άγιου Νεκτάριου και  ο δρόμος Πίσια -   Άγιος Γεώργιος,  τους οποίους δεν αναφέρουν οι  κ.κ.  Σύμβουλοι  στο αίτημά τους.
Ενημέρωσε  ότι η Σχολή Μηχανικού, καθαρίζει ήδη δρόμους και θα ανοιχτούν  και άλλοι. Ανέφερε  ότι με τα υπ΄ αρ. πρωτ. 9133/15-06-2020 &
11910/21-07-2020 έγγραφα, όπως και στις 09-03-2021, ζητήθηκε, από την Πολιτική Προστασία  Π.Ε.  Κορινθίας  και Δήμου, να καθαριστούν όλοι
οι δρόμοι. Τέλος υπενθύμισε ότι την άλλη μέρα της φωτιάς, καθαρίστηκε ο δρόμος  Βερόρι - Μαυρολίμνη, τμήματα από τον  Άγιο Αθανάσιο μέχρι
Παναγία Φανερωμένη, τον χειμώνα του 2020, καθώς και άλλοι δρόμοι που είχαν πρόβλημα όπως ο κεντρικός Πισίων – Σχίνου, ο οποίος θα
ολοκληρωθεί το 2021.
         Κατά την διαδικασία, οκ. Μενέλαος Παπαδημητράτος, ανέφερε ότι   ασφαλώς και επιβάλλεται η συντήρηση αλλά και το άνοιγμα νέων
δασικών δρόμων, για να είναι εκτός των άλλων  και ευχερής η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

  
       Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, 

                                                                                              Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α              
                                                                                  
         Εξουσιοδοτεί  τον κ. Πρόεδρο όπως  προβεί στις  απαραίτητες επαφές, με τα αρμοδία όργανα του Δήμου και της Π.Ε. Κορινθίας,
προκειμένου να  επισκευαστούν εξ αρχής οι δρόμοι αυτοί αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι του δασικού δικτύου της κοινότητας.
                                                                                            

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 23/2021
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                Πίσια  30.09.2021
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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