
                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  02  ης     10-05-2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

     Αρθµ.  Απόφασης 06/2021
     Θέµα : ΄΄ Περί  άμεσης  επάνδρωσης   πυροσβεστικών  οχημάτων   στην   Κοινότητα   Πισίων,  ενόψει   αντιπυρικής  
                     περιόδου ΄΄.

            Στα Πίσια και στο κατάστημα της Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, σήμερα την 10 ην  του μηνός
Μαΐου   του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα,  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.6698/06.05.2021 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, κατόπιν της από 05.05.2021 ματαιωθείσας συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας.. 

           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 του δευτέρου (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος. Πρόεδρος κατά την διαδικασία, ενημέρωσε το σώμα ότι εν όψη
καλοκαιρινής  -  αντιπυρικής  περιόδου,  είναι  επιτακτική  ανάγκη  η  επάνδρωση  δύο  (2)  τουλάχιστον  πυροσβεστικών  οχημάτων,
αποκλειστικά στην Κοινότητα Πισίων, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
  
         Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Πισίων, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, 

                                                                                              Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
         Εισηγείται στην αρμόδια για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών, υπηρεσία του Δήμου, την άμεση
επάνδρωση δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστικών οχημάτων, αποκλειστικά στην Κοινότητα Πισίων, για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, εν όψη καλοκαιρινής - αντιπυρικής περιόδου.

                                                                                  
                                                                                            

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 06/2021

                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                                Πίσια  11.05.2021
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC
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