
                          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 24/2021
     Θέµα : ΄΄ Διατύπωση   προτάσεων,  για  την  εκτέλεση  έργων  εντός  της   Κοινότητας  Πισίων, προκειμένου να   
                     συμπεριληφθούν στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  Εκτελεστέων  Έργων, έτους   2022΄΄.

            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 πέμπτου (5ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατά την διαδικασία, ο κος. πρόεδρος, ενημέρωσε το σώμα  ότι κατόπιν του  υπ΄αρ.
πρωτ. 14995/09.09.2021 έγγραφου, κατέθεσε προτάσεις, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15450/16.09.2021, προκειμένου να ενταχθούν στο υπό  κατάρτιση
Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2022 και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Τέλος εισηγείται θετικά για
τις προτάσεις  που κατατέθηκαν από τα  υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου.
         Κατά την διαδικασία, κ.κ. Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.  Λάμπρου,  Δημήτριος Αθ. Κοντός, μέλη του Συμβουλίου, κατέθεσαν
με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 15449/16.09.2021 έγγραφο, τις από κοινού προτάσεις τους, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης,
εξουσιοδοτώντας  τον  κ. Πρόεδρο να προβεί στις  απαραίτητες ενέργειες ώστε τα προτεινόμενα έργα να ενταχτούν στο τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου για το 2022, επισημαίνοντας ότι  τις δυο  προηγούμενες χρονιές δεν εντάχθηκε κανένα προτεινόμενο έργο στο Τ.Π.Ε.Ε..
         Κατά την διαδικασία, οκ. Μενέλαος Παπαδημητράτος, ανέφερε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15499/16.09.2021 έγγραφο με το οποίο στηρίζει την
εισήγηση του Προέδρου κ. Λάμπρου Δημήτριου, όπως με λεπτομέρειες αναφέρεται για τις επιμέρους περιοχές της Κοινότητας μας, δηλαδή Πίσια-
Σχίνος, Βαμβακιές, Μαυρολίμνη, καθώς  και άλλες συμπληρωματικές προτάσεις από την μεριά των συναδέλφων. Επισήμανε ότι οι προτάσεις που
κατατίθενται από το Συμβούλιο, να υλοποιούνται και όχι να μπαίνουν στο αρχείο του Δήμου. Τέλος ανέφερε ότι Μια κοινή σύσκεψη των  μελών του
Κοινοτικού μας Συμβουλίου με τον Δήμαρχο κ Γ. Γκιώνη, θα βοήθαγε στην κατεύθυνση της ουσιαστικής βελτίωσης των πολλαπλών ζητημάτων στην
περιοχή μας.          
  
       Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, 

                                                                                              Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α              
                                                                                  
        Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή, προτεινόμενα έργα για την Κοινότητα Πισίων, που θα πρέπει να περιληφθούν
στο Τεχνικό Πρόγραμμα  Εκτελεστέων Έργων (Τ.Π.Ε.Ε.) του Δήμου για το έτος 2022, ως κάτωθι:   
      Α. ΠΙΣΙΑ
  1. Επέκταση της πλατείας, βόρεια του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής στα Πίσια με αγορά ακινήτων.
  2. Ανάπλαση εισόδου & εξόδου στα Πίσια.
  3. Διάνοιξη δρόμου που θα ενώνει το άνω τμήμα του χωριού(Δημ. Σχολείο)  με το κάτω ( μεσαία πλατεία), καθώς και στο βορεινό   
      τμήμα ( Σακελλαρίου - ρέμα).
  4. Πλακοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στα Πίσια.
  5.  Συντήρηση και επισκευή του κοιμητηρίου στα Πίσια.
  6.  Σύνταξη μελέτης για την αξιοποίηση και λειτουργία του γηπέδου στα Πίσια. 
  7. Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Πισίων.
  8. Συντήρηση και επισκευή του Κοινοτικού Καταστήματος και κτίσματος πρώην δημοτικού Σχολείου στα Πίσια. 
  9. Μελέτη αξιοποίησης του δημοτικού σχολειού Πισίων.
10. Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης σε όλο το πρωτεύων οδικό δίκτυο από τα Πίσια έως την Μαυρολίμνη.
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11. Καθαρισμός και διάνοιξη δρόμων για διαφύλαξη του δάσους σε όλη την Κοινότητα Πισίων.
12. Καθαρισμός των δεξαμενών στα Πίσια και μελέτη για διάνοιξη γεώτρησης. 

13. Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στον οικισμό Πισίων.
14. Κατασκευή υδραυλικού έργου στη θέση κατασκήνωση στα Πίσια, επί του δρόμου Πισίων Σχίνου.
15. Κατασκευή περιπατητικού μονοπατιού με χώρους αναψυχής και φωταγώγηση της ρεματιάς στα Πίσια από την στροφή του 
       Κοιμητηριού έως τον Ι.Ν. Αγίου Αθανάσιου.
16. Οριοθέτηση ρέματος  από ρεματιά Αγίου Αθανάσιου, έως το μάρμαρο του πλατάνου.
17. Καθαρισμός διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του δρόμου από στάνη Ρούσση, έως θέση Καλογέρι.

       Β. ΣΧΙΝΟΣ 
  1. Σύνταξη μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σχίνου και επέκταση των  ορίων οικισμού. 
  2. Διάνοιξη δρόμου στο πυροφυλάκιο στην θέση Νησί , επισκευή, συντήρηση και στελέχωση των πυροφυλάκιων. 
  3. Δημιουργία μεγαλύτερης δεξαμενής για τον οικισμό Σχοίνου και μελέτη για κατασκευή δικτύου αποστράγγισης των όμβριων 
υδάτων  
      από τα Καλύβια προς Αλμύρα.
  4. Επίσπευση διαδικασιών για την προστασία των οικισμών από την φωτιά του Μαΐου ( κορμοδέματα, ασφαλτοστρώσεις, 
      χωματουργικά, διάνοιξη και συντήρηση δρόμων, καθαρισμός ρεμάτων).
  5. Επισκευή και συντήρηση της Ε.Ο. Σχίνου - Αλεποχωρίου.
  6. Πρόσβαση και αξιοποίηση παραλίας Αλμύρας. 
  7. Ανακαίνιση και επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αλμύρα Σχίνου.
  8. Αγορά ακινήτου πλησίον της πλατειάς Παυσανία για κατασκευή χορών αναψυχής στον Σχίνο.
  9. Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή παιδικής χαράς.
10. Κατασκευή πεζοδρομίων, με προτεραιότητα στην Λ. Αθηνών.
11. Ανάπλαση των εισόδων του οικισμού Σχίνου προς Πίσια και προς Αλεποχώρι.
12. Διαπλάτυνση τμήματος της Ε.Ο. Σχίνου- Αλεποχωρίου, από Υπαίθριο Ζωή, (βρύσες) έως παραλία Αγίου Βλασίου.  
13. Επισκευή, συντήρηση και ασφαλτόστρωση του δρόμου Σχίνου – Στραβά.
14. Κατασκευή περιφερειακού δρόμου από Καλογέρι – στάνη αείμνηστου Ηλία  Ρούσση – Καλύβια – Μπάφανι – Άγιο Βλάση.
15. Σύνταξη μελέτης για βιολογικό καθαρισμό.
16. Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην περιοχή του Σχίνου.
17. Μελέτη για  αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στον Σχίνο λόγω παλαιότητας.
18. Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στον οικισμό Σχίνου.

       Γ.  ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ
  1. Προστασία του παραλιακού μετώπου.
   2. Καθαρισμός της δεύτερης δεξαμενής και τοποθέτηση χλωριοποιητή.
   3. Ανάπλαση της εισόδου στον οικισμό Βαμβακιών.
   4. Οριοθέτηση του ρέματος Σουρέα, συντήρηση για την προστασία του οικισμού.

      Δ.  ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗ
    1. Οριοθέτηση των ρέματος και συντήρηση για την προστασία του οικισμού
    2. Παροχή ποιοτικού νερού από την ΔΕΥΑΛΑγ-Θ με δίκτυο ύδρευσης προς τους κατοίκους.
    3. Κατασκευή χώρου αναψυχής στην Μαυρολίμνη. 

  
                                                                                            

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 24/2021
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                Πίσια  30.09.2021
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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