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                Από το Πρακτικό της  09  ης     22-10-2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

     Αρθµ.  Απόφασης 27/2021
     Θέµα : ΄΄ Αποκατάσταση βλάβης, σε τμήμα  του δικτύου  ηλεκτροφωτισμού, επί  του  κεντρικού  δρόμου, στον οικισμό   
                     Πίσια, της  Κοινότητας Πισίων ΄΄ .    

            Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, σήμερα την 22 ην  του μηνός
Οκτωβρίου   του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή,  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. 17114/18.10.2021 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, ενημέρωσε το σώμα  ότι στον
κεντρικό δρόμο του οικισμού Πισίων και συγκεκριμένα από το Κοινοτικό Γραφείο μέχρι τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, ο φωτισμός είναι ελλιπής αφού
δεν λειτουργούν τα φωτιστικά στις ξύλινες κολώνες και εισηγήθηκε την άμεση  αποκατάσταση της βλάβης, από τις υπηρεσίες του Δήμου ή της
ΔΕΔΔΗΕ.  

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

                                                                                              Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

         Εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, όπως αποκαταστήσει άμεσα την βλάβη που έχουν
υποστεί τα φωτιστικά σώματα επί των στύλων ηλεκτροφωτισμού, που βρίσκονται στον  κεντρικό δρόμο  του οικισμού Πισίων
και συγκεκριμένα από το Κοινοτικό Γραφείο μέχρι τον  Ι.Ν.  Αγίας Παρασκευής.

       
                                                                           
                                                                                            

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 27/2021
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  

                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                Πίσια  25.10.2021
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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