
                      

                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  08  ης    17-12-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας  ΠΙΣΙΩΝ

        Αριθµ.  Απόφασης 19/2020

        Θέµα 2ο:  ΄΄ Περί επισκεψιμότητας  - παρουσίας   ιατρού,  στην  Κοινότητα  Πισίων ΄΄.      

       Σήμερα  την  17ην  του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, 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.
23679/10.12.2020 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. 

        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 πρώτου  (1ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος. Πρόεδρος, κατά την διαδικασία, ενημέρωσε το σώμα ότι καταργείται οριστικά η
παρουσία του ιατρού στην Κοινότητα, στην οποία κατοικούν πολλοί συμπολίτες  τρίτης ηλικίας και με αρκετές χρόνιες   παθήσεις, έχοντας ανάγκη
τακτική  τουλάχιστον συνταγογράφηση και εισηγήθηκε την άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής διά του Δημάρχου κ. Γ. Γκιώνη αλλά και της
Περιφερειακής Αρχής, ώστε να επανέλθουν οι Γιατροί στην Κοινότητα Πισίων. Επισήμανε ότι βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας ( covid - 19 ) και
σημείωσε ότι ενώ στάλθηκαν επιστολές προς την 6η ΥΠΕ, από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου και από τον κο. Δήμαρχο, για
παρουσία ιατρού στην Κοινότητα, δεν είχαν μέχρι τώρα αίσιο τέλος. 
        Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, 

                                                                                              Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                                                                                               

Προτείνει, με  γνώμονα  τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια  και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων της Κοινότητας, την από κοινού συνεργασία με την Δημοτική και Περιφερειακή αρχή, ώστε να ασκηθούν
πιέσεις, προκειμένου  να επιτευχθεί η επανεκκίνηση  της  παρουσίας  - επισκεψιμότητας  ιατρού, στην κοινότητα Πισίων. 

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 19/2020
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                               Λουτράκι  22.12.2020
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           
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