
                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                Από το Πρακτικό της  02ης   27-02-2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου

                                   της   Τοπικής   Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

Αρθµ. Απόφασης   05/2018

Θέµα : ΄΄ Περί άμεσης αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων στην περιοχή Μαυρολίμνη, της 
Τ.Κ. Πισίων, όπως: α) Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Ελπίδος καθώς και τοποθέτηση 
μπράτσων με φως όπου χρειαστεί,  β) Καθαρισμός της οδού Ελπίδος από θάμνους και 
προεκτάσεις κλαριών που εμποδίζουν και περιορίζουν τον δρόμο & γ) Κατασκευή δικτύου 
ύδρευσης στην Μαυρολίμνη με υδρομετρητές για τις πάγιες ανάγκες των νοικοκυριών ΄΄. 

             Στα Πίσια και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων, σήμερα την 27ην  του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00 
συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, μετά την αριθμ.  02/20-02-2018 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  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 δευτέρου (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, το συμβούλιο μετά από συζήτηση και έκθεση 
απόψεων μεταξύ των μελών,

                                                                  Ο μ ό φ ω ν α 

           Αποφασίζει, για την άμεση αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στην περιοχή 
Μαυρολίμνης, της Τ.Κ. Πισίων, όπως:
 
1ον.   Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προβεί σε ενέργειες  για την επέκταση ηλεκτροφωτισμού επί της 
οδού Ελπίδος, στον οικισμό Μαυρολίμνης, της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, καθώς και τοποθέτηση 
μπράτσων με φως όπου χρειαστεί.

2ον.  Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου σε συνεργασία με το Δασαρχείο Κορίνθου, προβεί 
Καθαρισμός της οδού Ελπίδος, στον οικισμό Μαυρολίμνης, της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, από 
θάμνους και προεκτάσεις κλαριών που εμποδίζουν και περιορίζουν τον δρόμο.

3ον.    Η Δ.Ε.Υ.Λ.-Αγ. Θ. κατασκευάσει  δικτύο ύδρευσης στην Μαυρολίμνη με υδρομετρητές για τις 
πάγιες ανάγκες των νοικοκυριών.

                                                                 Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 05/2018

                                         Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη  
                   
                                                                                           (έπονται υπογραφές)
                                                                                             Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                        Πίσια  27 Φεβουαρίου 2018
                                                                                              Ο  Πρόεδρος Τ. Κ.
                                                                                             Ιωάννης Μην. Γκίκας 

               
           


