
 

                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

                Από το Πρακτικό της 8ης  13-10-2016  συνεδρίασης του Συμβουλίου 

                                      της Τοπικής Κοινότητας ΠΙΣΙΩΝ 
 
Αρθµ. Απόφασης 26/2016 
 
Θ έ µ α 1ο  : ΄΄ Περί κατάρτισης ενιαίου προγράμματος εκτελεστέων έργων, για το έτος 2017 ΄΄. 

  

Στα Πίσια και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 

θεοδώρων, σήμερα την 13ην  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 18:00 

συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ΠΙΣIΩΝ, μετά την αρθμ. Πρωτ.  08/07-10-2016 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του που δόθηκε, σε κάθε ένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 νόμου 3852/2010. 

  

        Π α ρ ό ν τ ε ς: Ιωάννης Μ.  Γκίκας,   Άρης  Ματθ. Σταματάκης, Δημήτριος Παν. Λάμπρου.                                                      

        Α π ό ν τ ε ς: Ουδείς.  

        Παρόν και ο Κος Ιωάννης Σπ. Γκίκας, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριών (3) μελών του Συμβουλίου της 

Τοπικής Κοινότητας Πισίων, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 

         Συζητουμένου του 1ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, μετά από 

διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 

                                                Ο μ ό φ ω ν α  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

 

          Εισηγήται στην Εκτελεστική Επιτροπή τις προτάσεις που πρέπει να περιληφθούν στο ενιαίο πρόγραμμα 

εκτελεστέων έργων του Δήμου, για το έτος 2017, με σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως: 

1. Ολοκλήρωση του υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης, στην περιοχή <<Καλογέρι>> Σχοίνου. 

2. Ολοκλήρωση εργασιών  δρόμου Πισίων – Περαχώρας. 

3. Κατασκευή πλατείας <<Παυσανία>> στην Αγ. Σωτήρα. 

4. Διαπλάτυνση και καθαρισμός όλων των δασικών και αγροτικών δρόμων της Τ.Κ. για την προστασία του δασικού 

μας πλούτου. 

5. Υδρολογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής των Γερανείων για την ορθή και μόνιμη λύση του προβλήματος 

υδροδότησης των οικισμών Σχίνου – Πισίων - Βαμβακιών – Μαυρολίμνης. 

6. Μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας Αγίας Σωτήρας και άμεση κατασκευή των απαραίτητων έργων. 

7. Επέκταση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας που κατασκεύασε η ΔΕΥΑΛΠ το έτος 2010 στο Σχοίνο. 

8. Ανάπλαση της οδού που οδηγεί στο αναστηλωθέν μνημείο του Αγίου Αθανασίου στα Πίσια και κατασκευή 

παραδοσιακού πλατανιά που να οδηγεί μέσω μονοπατιών στο μνημείο. 

9. Ασφαλτόστρωση του δρόμου Στραβά-Σχίνος. 

10. Ανακαίνιση δημοτικής οδού από την έξοδο των Πισίων έως και την θέση Σέλκι. 

11. Τουριστική προβολή και εκμετάλευση των Γερανείων με την επέκταση και διαμόρφωση ορεινών μονοπατιών και 

χάραξη νέων πεζοπορικών διαδρόμων όπως και συνένωση του Σχίνου με τα Πίσια μεσω μονοπατιών και 

κατασκευή σημείων αναψυχής σε τοποθεσίες του ορεινού όγκου. 

12. Αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα από την πλατεία Παυσανία έως την είσοδο του Σχίνου(βρύσες). 

13. Ανάπλαση εισόδου Πισίων προς Σχίνο και προς Περαχώρα, ολοκλήρωση γέφυρας στην είσοδο των Πισίων. 

14. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού σε Πίσια-Σχίνο. 

15. Κατασκευή μίνι βιολογικού καθαρισμού στον κόλπο της Αγίας Σωτήρας. 

16. Διάνοιξη  προσβάσεων (δεδομένου ότι ηλικιωμένα άτομα, ΑμεΑ, ΕΚΑΒ και απλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν σχνά 

εμπόδια κατά την μετακίνηση τους προς τις παραλίες),   στην παραλία <<Αλμύρας>> και απαλλοτριώσεις ιδιωτικών 

οικοπέδων για την κατασκευή δημοτικού πάρκινγκ.   Να ρωτήσω για Αγία Σωτήρα. 

17. Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή <<Αλμύρας>> (όπου δεν υπάρχει) και κατασκευή παραλιακού 

πεζόδρομου με όλες τις σύγχρονες υποδομές. 

18. Κατασκευή και λειτουργία δημοτικής κατασκήνωσης στα Πίσια. 

19. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο δημοτικό κτήμα στην θέση γήπεδο στα Πίσια.  

 

 



 

 

20. Καθαρισμός και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου <<Δυοκάστρας >>σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία. 

21. Κατασκευή δρόμου που να ενώνει την πλατεία Πισίων με το δημοτικό σχολείο, μέσα από τον οικισμό. 

22. Αξιοποίηση δημοτικού σχολείου Πισίων. 

23. Επέκταση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Σχίνου. 

24. Κατασκευή οδού προς τον Ι.Ν. Αγίας Σωτήρας. 

25. Εξεύρεση λύσης κοινά αποδεκτής για την κατασκευή κοιμητηρίου στον Σχίνο. 

26. Κατασκευή σύγχρονων πιστοποιημένων χώρων παιδικής αναψυχής (παιδικές χαρές) στα Πίσια και στο Σχίνο. 

27. Τουριστική προβολή της Τ.Κ. και των οικισμών της μέσα από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.  

28. Καθορισμός χώρων στάθμευσης, πλησίων παραλιών-πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο. 

29. Σχέδιο πόλεως οικισμού Σχίνου. 

30. Τακτική συγκοινωνία Λουτρακίου-Μαυρολίμνης και αντίστροφα, για την καλύτερη επισκεψημότητα στην περιοχή. 

31. Περισσότερες, της υπάρχουσας (1/μήνα) επισκέψεις του αγροτικού ιατρού στον Σχίνο, για την πλήρη κάλυψη των 

αναγκών των δημοτών. 

32. Επέκταση-συμπλήρωση του δημοτικού φωτισμού, επί της Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου, στον οικισμό Μαυρολίμνης. 

33. Κατασκευή δικτύου υδροδότησης, στον οικισμό Μαυρολίμνης. 

34. ένταξη στο Γ.Π.Σ., του οικισμού Μαυρολίμνης 

35. Έργο βελτίωση ροής του ρέματος <<Σουρέα>>. 

36. Βελτίωση της ποιότητας του παρερχόμενου νερού(χλωρίωση – καθαρισμός  δεξαμενής – προστασία 

υδρομάστευσης), στον οικισμό Βαμβακιές.  

37. Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού και ειδικότερα στον χώρο των αθλοπαιδιών, στον οικισμό Βαμβακιές. 

38. Μέτρα προστασίας του παραλιακού δρόμου εξαιτίας της διάβρωσης από τον κυματισμό, στον οικισμό Βαμβακιές. 

39. Πρόταση χρησιμοποίησης της εφεδρικής δεξαμενής νερού στον οικισμό Βαμβακιές για την χρήση από την Π.Υ. και 

τους δασοπυροσβέστες αφού τοποθετηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί. 

 

 
                                          Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 26/2016 
 

 

                                         Ο Πρόεδρος                                                                                             Τα μέλη   
                    
                                                                                           (έπονται υπογραφές) 
                                                                                             Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                                           Πίσια  13 Οκτωβρίου  2016 
                                                                                              Ο  Πρόεδρος Τ. Κ. 
                                                                                             Ιωάννης Μην. Γκίκας  

                

            


