
                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  10  ης     29-10-2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

     Αρθµ.  Απόφασης 28/2021
     Θέµα : ΄΄ Ένταξη  της   Κοινότητας  Πισίων, στο  πρόγραμμα  ανακύκλωσης  οικιακών  απορριμμάτων, του  Δήμου ΄΄.

            Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, σήμερα την 29 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.  18139/25.10.2021 έγγραφη πρόσκληση τριών
μελών του  πενταμελούς  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Πισίων, κατόπιν γραπτού αιτήματος αυτών, για σύγκληση του Συμβουλίου και
λήψη  απόφασης  επί  των  αιτούμενων  θεμάτων,  εφόσον   εξέπνευσε  η  δεκαήμερη  εκ  του   νόμου  προθεσμία,  έκδοσης  σχετικής
πρόσκλησης  του  κου. Πρόεδρου, από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος,  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88 του Ν.
3852/10, όπως ισχύει,  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 πρώτου (1ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη του Συμβουλίου που υπογράφουν την πιο πάνω πρόσκληση,   κ.κ.   Ιωάννης
Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.   Λάμπρου,   Δημήτριος  Αθ. Κοντός, από κοινού ενημέρωσαν το σώμα ότι  στο πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών
απορριμμάτων που λειτουργεί στο Δήμο μας,  η μόνη Κοινότητα που δεν έχει ενταθεί στο πρόγραμμα είναι η κοινότητα Πισίων. Προτείνουμε: α)
Την άμεση ένταξη της Κοινότητας Πισίων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και την τοποθέτηση από την υπηρεσία, δύο (2) μπλε καδών στα Πίσια ,
έξη (6) στο Σχίνο , ένα (1) στις Βαμβακιές και ένα (1) στο λιμάνι της Μαυρολίμνης & β)  Εξουσιοδοτούμε τους κ.κ. συμβούλους,  Γκίκα Ιωάννη και
Λάμπρου Ιωάννη, για τις  ενέργειες τους, προς τον Δήμο.

         Κατά την διαδικασία, ο  κ. Πρόεδρος, Δημήτριος Παν. Λάμπρου, ενημέρωσε το σώμα, παρά τις οχλήσεις του ιδίου αλλά και του κ.
Αντιδημάρχου καθαριότητας, προς τους  υπευθύνους από την Κόρινθο, έως σήμερα δεν τοποθετήθηκαν στην Κοινότητα κάδοι ανακύκλωσης,
πλην όμως   έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται σε τελικό στάδιο να αναλάβει ιδιώτης την ανακύκλωση και στην Κοινότητα Πισίων. Συνεπώς είμαι
θετικός για την ανακύκλωση αλλά αρνητικός για την εξουσιοδότηση, διότι το έργο έχει κανονιστεί.

        Κατά την διαδικασία, ο  Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος, ανέφερε ότι το θέμα της ανακύκλωσης είναι πολύ σοβαρό, γεγονός του ότι πριν
δύο (2) χρόνια συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου. Η απάντηση που λάβαμε  ήταν αρνητική, καθότι ο εργολάβος δεν μπορούσε
να έρθει τόσο μακριά. Ασκήθηκαν πιέσεις  και από φορείς του Σχίνου για να λειτουργήσει η ανακύκλωση ( Συλ. Γεράνεια) κλπ.  Έτσι φτάσαμε να
υλοποιηθεί(είναι ζήτημα χρόνου) και αυτό το σοβαρό πρόβλημα πολιτισμού στην Κοινότητα Πισίων. 

         Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

           α) ΟΜΟΦΩΝΑ, την άμεση ένταξη της Κοινότητας Πισίων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και την τοποθέτηση από την υπηρεσία, δύο (2)
μπλε καδών στα Πίσια , έξη (6) στο Σχίνο , ένα (1) στις Βαμβακιές και ένα (1) στο λιμάνι της Μαυρολίμνης & \

          β) ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Μειοψηφούντος  του  κ.  Δημήτριου  Παν.  Λάμπρου και  του  κ.  Μενέλαου  Γερ.  Παπαδημητράτου),  την
εξουσιοδότηση των κ.κ. συμβούλων, Γκίκα Ιωάννη και Λάμπρου Ιωάννη, για τις ενέργειες τους, προς τον Δήμο.    

      

                                                                 Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 28/2021

                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                Πίσια  01.11.2021
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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