
                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                Από το Πρακτικό της  01ης   30-01-2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου

                                   της   Τοπικής   Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

Αρθµ. Απόφασης   03/2018

Θέµα : ΄΄ Περί   των   προτεινόμενων   χώρων    παραχώρησης   απλής   χρήσης   αιγιαλού   & 

               παραλίας ειδικά   για παραχώρηση με δημοπρασία, στην  Τοπική Κοινότητα Πισίων, 

               με χρόνο παραχώρησης έως  και 31.12.2018 ΄΄. 

             Στα Πίσια και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων 
θεοδώρων, σήμερα την 30ην  του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00 
συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ΠΙΣIΩΝ, μετά την αριθμ.  01/23-01-2018 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,  Δημήτριος Παν. Λάμπρου.            

             Α π ό ν τ ε ς:   Άρης Ματθ. Σταματάκης.

             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 δύο (2), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

         Συζητουμένου του τρίτου  θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος λαβών το λόγο, έθεσε υπ΄όψιν του 
σώματος την από 22.01.2018 εισήγηση του αρμοδίου γραφείου του Δήμου και την αριθμ. πρωτ. 28305/22.12.2017, 
αίτηση ενδιαφερομένου.  Το Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και έκθεση απόψεων,

                                                                  Ο μ ό φ ω ν α 

         Εγκρίνει την παραχώρηση απλής  χρήσης  αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, ενός (1) 
χώρου στην  παραλία Αγίας Σωτήρας και  ενός (1) χώρου στην  παραλία Αλμύρας, στον οικισμό Σχίνου της Τοπικής 
Κοινότητας Πισίων, έως  και 31.12.2018, εξουσιοδοτώντας την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να καθορίσει τα συγκεκριμένα 
σημεία και την έκταση  των χώρων προς παραχώρηση, αποτυπωμένα σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας 
κλίμακας,  σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες τις  διατάξεις του Ν. 2971/01 καθώς και της ΚΥΑ  
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β’).   

                                                                 Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 03/2018

                                         Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη  
                   
                                                                                           (έπονται υπογραφές)
                                                                                             Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                        Πίσια  30 Ιανουαρίου 2018
                                                                                              Ο  Πρόεδρος Τ. Κ.
                                                                                             Ιωάννης Μην. Γκίκας 

               
           


