
                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  11  ης     29-11-2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

     Αρθµ.  Απόφασης 35/2021
    Θέµα : ΄΄ Εφαρμογή μελέτης ΡΟΓΚΑΝ, στην παράλια Άγιας Σωτήρας, του οικισμού Σχίνου ΄΄.

            Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, σήμερα την 29 η  του μηνός
Νοεμβρίου   του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα,  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. 20547/25.11.2021 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.  20026/18.11.2021 αιτήματος  για σύγκληση του
Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων,  επί  των αναφερόμενων σε αυτό, πέντε 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.

           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, που υπογράφουν το υπ΄  αριθμ. πρωτ. 20026/18.11.2021 αίτημα,   κ.κ.   Ιωάννης  Μην.
Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.   Λάμπρου,   Δημήτριος  Αθ. Κοντός, ανέφεραν  ότι  η  πολύπαθη μελέτη ΡΟΓΚΑΝ, η όποια έχει εκπονηθεί για την
παράλια της Άγιας Σωτήρας στον Σχίνο,  είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να περάσει στην φάση της χρηματοδότησης και υλοποίησης από τους
αρμοδίους φορείς, Περιφέρεια Πελοποννήσου ,Υπουργείο , Δήμος κ.τ.λ. . προς επίλυση προβλημάτων,  όπως,  η προστασία του κόλπου από την
διάβρωση  των  ακτών,   με  την  ταυτόχρονη  προστασία  των  παραλιακών  καταστημάτων  αλλά  και  οικιών,   ανάπτυξη  της  παραλίας  με  έργα
ανάπλασης και εξωραϊσμού ώστε να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης επισκεπτών στην περιοχή μας, για την ανάκαμψη της. Κατόπιν τούτων
Εξουσιοδοτούμε λοιπόν με την παρούσα τον κ. πρόεδρο να εφαρμόσει την απόφαση του συμβούλιου και να κάνει της απαραίτητες ενέργειες προς
τον Δήμο την Περιφέρεια και συναρμόδιους, περί του θέματος, φορείς.

         Κατά την διαδικασία, ο κ. Πρόεδρος,  Δημήτριος Παν. Λάμπρου, ζήτησε την αναβολή του συμβουλίου και σύγκληση για την επόμενη
εβδομάδα,  επισημαίνοντας  ότι   λόγω της  πρόσφατης  βροχόπτωσης,  που  προκάλεσε   πολύ  σοβαρά προβλήματα  στην  περιοχή,  καθίσταντο
αναγκαία η παρουσία του, για την αποκατάσταση ζημιών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισηγηθεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κατά την διαδικασία, οκ. Μενέλαος Παπαδημητράτος, τάχθηκε υπέρ της προτάσεως  του κ. Προέδρου, για αναβολή του Συμβουλίου.       

        Η πρόταση του κ. Προέδρου δεν έγινε δεκτή από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου,  αναφέροντας ότι κάτι  τέτοιο  δεν
προβλέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου. 
  
       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 ) 
                                                                                  
         Εξουσιοδοτεί  τον κ. Πρόεδρο, όπως σε  εφαρμογή  της  απόφασης του συμβούλιου, να προβεί  άμεσα  στις  απαραίτητες
ενέργειες, προς τον Δήμο την Περιφέρεια και συναρμόδιους, περί του θέματος, φορείς για την  χρηματοδότηση και υλοποίηση της
μελέτης ΡΟΓΚΑΝ, για την παραλία της Αγίας Σωτήρας στον οικισμό Σχίνο.                                                                          

                                                                 Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 35/2021

                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                Πίσια  30.11.2021
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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