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Α Π Ο Σ ΠΑ Σ ΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης 23-09-2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Κοινότητας ΠΙΣΙΩΝ
Αρθµ. Απόφασης 14/2019
Θέµα 1ο : ΕΚΤΑΚΤΟ ΄΄ Περί περισσοτέρων επισκέψεων του αγροτικού ιατρού στους οικισμούς

Πισίων και Σχίνου, της κοινότητας Πισίων΄΄.
Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,
σήμερα την 23ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:30 συνεδρίασε το
Συμβούλιο της Κοινότητας ΠΙΣIΩΝ, μετά την αριθμ. 17839/17.09.2019 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, αντίστοιχα.
Π α ρ ό ν τ ε ς: Δημήτριος Παν. Λάμπρου, Μενέλαος Γερ. Παπαδημητράτος, Ιωάννης Μην. Γκίκας,
Ιωάννης Αναστ. Λάμπρου, Δημήτριος Αθ. Κοντός.
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 πέντε (5 ) μελών του Συμβουλίου της
Κοινότητας Πισίων, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5 ), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν από την συζήτηση του πρώτου (1 ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος. πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί
προ ημερήσιας διάταξης έκτακτα ως κατεπείγον θέμα, περί ΄΄ Περισσοτέρων επισκέψεων του αγροτικού ιατρού στους
οικισμούς Πισίων και Σχίνου, της κοινότητας Πισίων ΄΄, με βάσει τις διατάξεις του εδαφ. ι της παρ. 2 του άρθρου 83 του
Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 και με την αποδοχή του σώματος συζητήθηκε προ
ημερήσιας διάταξης.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Πισίων, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
του,

ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει, με γνώμονα τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Κοινότητας, όπως, ο αγροτικός ιατρός να επισκέπτεται δύο (2) φορές το
μήνα, τον οικισμό Πισίων και τον οικισμό Σχίνου, αντίστοιχα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 14/2019
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Πίσια 24.09.2019
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Δημήτριος Παν. Λάμπρου
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