
                          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 32/2021
    Θέµα : ΄΄ Αποκατάσταση βλαβών που έχει υποστεί το οδόστρωμα, σε οδούς του οικισμού Σχίνου ΄΄.

            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 πέμπτου (5ου) 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   εντός  του οικισμού  του  Σχίνου  και
συγκεκριμένα επί των οδών Άγιου Σπυρίδωνος, Οινόης, παλαιών αγωνιστών,  Λ. Αθηνών  αλλά και στο λόφο του ΜΑΧΑ,  υπάρχουν μεγάλες γούβες
στο οδόστρωμα (πάνω από 10 καταμετρημένες) οι όποιες έχουν προκληθεί κυρίως από επισκευές  στο δίκτυο υδροδότησης του οικισμού, αλλά δεν
έγινε ποτέ η αποκατάσταση στην πρότερη κατάσταση ως όφειλαν, οι υπηρεσίες που της προκάλεσαν . Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε ο κ.
Πρόεδρος για τις  ενέργειες του, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες αυτές οι όποιες εγκυμονούν  κινδύνους για τους οδηγούς αλλά και
φθορές στα οχήματα τους.

         Κατά την διαδικασία, ο κ. Πρόεδρος, Δημήτριος Παν. Λάμπρου, ανέφερε στο σώμα, ότι έγινε ενημέρωση  στο προηγούμενο  συμβούλιο
στις 22.10.2021 και  με την αριθμ. 26/21  ομόφωνη  απόφαση  ψηφίστηκε, η ΔΕΥΑΛΑγΘ να εκτελέσει εργασίες το συντομότερο δυνατόν. Τα
ανοίγματα στους δρόμους δεν είναι δέκα (10) αλλά πολύ περισσότερα. Δεν θα έπρεπε να μπει θέμα, διότι συζητήθηκε.

        Κατά την διαδικασία, ο  Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος, ανέφερε ότι έχει καλυφθεί το ζήτημα με την ομόφωνη απόφαση του περασμένου
μας Κοινοτικού Συμβουλίου στις 22/10/2021, παρόλα αυτά συμφωνεί να ασκηθεί με κάθε θεμιτό τρόπο πίεση στην ΔΕΥΑΛΑγΘ,  για να καλυφθούν
όλες οι λακκούβες.

        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) 

          Την εξουσιοδότηση  του κ. Πρόεδρου, για τις  ενέργειες του, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες (10 γούβες στο
οδόστρωμα),που προκλήθηκαν, εντός του οικισμού του Σχίνου και συγκεκριμένα επί των οδών Άγιου Σπυρίδωνος, Οινόης, παλαιών
Αγωνιστών,  Λ. Αθηνών  αλλά και στο λόφο του ΜΑΧΑ, από επισκευές στο δίκτυο υδροδότησης του οικισμού, οι όποιες εγκυμονούν
κινδύνους για τους οδηγούς αλλά και φθορές στα οχήματα τους.

                                                                   Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 32/2021

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

HM1: 03-11-2021 12:40:59

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

