
                          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 30/2021
    Θέµα : ΄΄ Αποκατάσταση  προσβάσεων σε  ιδιοκτησίες  πολιτών, μετά  την  εκτέλεση έργου  τον μήνα   Απρίλιο, στην  παραλία  
                      Αγίας Σωτήρας ΄΄.

            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 τρίτου (3ου) 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   τον Απρίλιο του 2021 εν αγνοία του
συμβούλιου της Κοινότητας εκτελέστηκε ένα πρόχειρο  ακαλαίσθητο και αυθαίρετο έργο τσιμεντόστρωσης στην παράλια της Άγιας Σωτήρας
πλησίον του καταστήματος cariokas. Το αποτέλεσμα της προχειρότητας στην εκτέλεση του έργου ήταν να δημιουργηθεί πρόβλημα στην πρόσβαση
τον κατοίκων στις περιούσιες τους και κλείσιμο του δρόμου που οδηγεί σε αυτές πράγμα που είναι απόλυτο λάθος. Εξουσιοδοτούμε με την
παρούσα τον κ. Πρόεδρο, ώστε να φροντίσει άμεσα, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, να επιλυθεί το πρόβλημα.

         Κατά την διαδικασία, ο  κ.  Πρόεδρος,  Δημήτριος Παν. Λάμπρου, ενημέρωσε το σώμα, ότι  το έργο αυτό έγινε στα πλαίσια των
αντιπλημμυρικών έργων που έπρεπε να γίνουν στον Σχίνο. Αυτό ήταν απόφαση του Δημάρχου, του Διευθυντή Τ.Υ. του Δήμου και του Προέδρου
της Κοινότητας. Ένα έργο που λειτούργησε προστατεύοντας τις περιουσίες από πλημμύρες όπως γινόταν πάντα αλλά και από την πρόσφατη
θεομηνία όπου το νερό έφυγε στην θάλασσα. Αυθαιρεσία είναι μόνο για εσάς, διότι υπήρχε Τεχνική Έκθεση και  Περιβαλλοντική Μελέτη. Δεν
συμφωνώ, διότι δεν αναφέρετε  ποιες είσοδοι παρεμποδίζονται, καθότι εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι και το συγκεκριμένο έργο έχει φέρει πολύ
θετικά αποτελέσματα .

        Κατά την διαδικασία, ο  Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος, ανέφερε ότι το έργο στην παραλία ήταν επιβεβλημένο και έπρεπε να γίνει πολύ
νωρίτερα,  καθότι  με  αυτό  το  έργο  διασώθηκαν  οι  παρακείμενες  επαγγελματικές  στέγες  από  τις  πλημμύρες  των  βροχών  και  την  μεγάλη
θαλασσοταραχή του χειμώνα. Ο κόσμος το χαίρετε και μέχρι στιγμής δεν ακούστηκαν παράπονα, άλλωστε δε - θα είχαμε κάποιο έγγραφο στην
Κοινότητα ή τον Δήμο με σχετική διαμαρτυρία. 

         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 ) 
       Την εξουσιοδότηση του κ. Πρόεδρου, ώστε να φροντίσει άμεσα σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, να επιλυθεί το
πρόβλημα της πρόσβασης τον κατοίκων στις περιούσιες τους, που δημιουργήθηκε κατόπιν εκτέλεσης έργου τσιμεντόστρωσης, στην
παράλια της Άγιας Σωτήρας.

                                                                   Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 30/2021

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