
                 

                         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 36/2021
    Θέµα : ΄΄ Οδική σύνδεση περιοχής δημοτικού σχολειού, με μεσαίο δρόμο οικισμού  Πισίων ΄΄.

            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 τέταρτου (4ου) 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    είναι   επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί η οδική σύνδεση της
περιοχής του Δημοτικού Σχολείου(οικία Κωνσταντογιάννη/ θέση «Μάρμαρο») με τον μεσαίο δρόμο προς Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου μέσω του πρανούς του
υπάρχοντος ρέματος, για την αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιά, διότι: α.  Ο  δρόμος που συνδέει την είσοδο του οικισμού με την περιοχή του
Δημοτικού Σχολείου Πισίων και εξυπηρετεί την διέλευση αυτοκινήτων, διέρχεται από πυκνό δάσος, καταλήγει στις τελευταίες  οικίες του οικισμού
κοντά στην θέση «Μάρμαρο» και είναι αδιέξοδος, β. Στην θέση «Πεύκο» της ίδιας περιοχής βρίσκεται η κεντρική δεξαμενή νερού που εξυπηρετεί
το 80% του οικισμού Πισίων, γ.  Ενώ το κάτω τμήμα του οικισμού (περιοχή κεντρικής πλατείας και Κοινοτικού Καταστήματος) συνδέεται οδικώς με
το μεσαίο τμήμα του οικισμού (μεσαία πλατεία), λόγω της ιδιομορφίας κλίσεων εδάφους του οικισμού έως σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η
οδική σύνδεση με το άνω τμήμα του οικισμού (περιοχή Δημοτικού Σχολείου)&  δ. Σε περίπτωση που διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων προς την
περιοχή Δημοτικού Σχολείου λόγω έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά στο δάσος όπου διέρχεται η μοναδική οδός) τότε θα είναι αδύνατη τόσο η
οδική απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Δημοτικού Σχολείου, όσο και η τροφοδοσία με βυτιοφόρα της κεντρικής δεξαμενής νερού καθώς
και  η διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων, με ότι  αυτό συνεπάγεται  για την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών και  περιουσιών και του φυσικού
πλούτου της περιοχής. Κατόπιν τούτων εξουσιοδοτούμε  του κ. πρόεδρο για την υλοποίηση της  παραπάνω οδικής σύνδεσης από τις αρμόδιες
Τεχνικές κ.λπ. εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου μας προβαίνοντας σε όποιες ενέργειες απαιτούνται (οδική χάραξη, μελέτη έργου, εγκρίσεις
αρμοδίων φορέων κ.λπ.) και με στόχο αυτές να έχουν δρομολογηθεί και ή δυνατόν υλοποιηθεί πριν την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο 2022.

         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, 
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                                                                   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,   για  την  υλοποίηση  της  οδικής  σύνδεσης  της  περιοχής  του  Δημοτικού  Σχολείου(οικία
Κωνσταντογιάννη/ θέση «Μάρμαρο»), με τον μεσαίο δρόμο προς Ι.Ν.  Αγ. Αθανασίου, μέσω του πρανούς του υπάρχοντος ρέματος, από
τις αρμόδιες Τεχνικές και λοιπές  εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου μας, προβαίνοντας σε όποιες ενέργειες απαιτούνται (οδική
χάραξη, μελέτη έργου, εγκρίσεις αρμοδίων φορέων κ.λπ.),  με στόχο αυτές να έχουν δρομολογηθεί και ή δυνατόν υλοποιηθεί πριν την
ερχόμενη αντιπυρική περίοδο 2022.

                                                                 Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 36/2021

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