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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  της  1/2020  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Σολομού 
Θέμα: «Λήψη μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς»
          
 Σήμερα την  31η Ιουλίου  του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.30  μ.μ., στο Σολομό, ύστερα
από την αριθ. πρωτ. 21940/30-7-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά συνεδρίασε σε
έκτακτη συνεδρίαση το συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού . 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5)
μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη, δηλαδή:

Παρόντες:                                                     
1]  Αναστάσιος  Καραβοκύρης,  Πρόεδρος,  2]  Μπέκος  Χρήστος,  3]  Κοντογιάννης  Παναγιώτης,  4]
Νικητιάδη Χριστίνα, και 5] Γκέκα Κυριακή
Απόντες :  
Ουδείς

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαχαραλάμπους Σωτηρία υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και ζήτησε
από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της έκτακτης συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος
της ημερήσιας διάταξης: 

«Λήψη μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς»
Που συνίσταται στο ότι :  πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αποφυγή νέων εκδηλώσεων πυρκαγιών στην
ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Σολομού έπειτα από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στον
οικισμό ΚΕΧΡΙΕΣ του Δήμου Κορινθίων.  
Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος
και δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ’  αυτού.-
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη ότι με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή
ΚΕΧΡΙΕΣ  και  προκειμένου  να  αποφευχθούν  μελλοντικές  καταστροφικές  πυρκαγιές  πρέπει  να
αποστείλουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά αιτήματά μας. 
Για το λόγο αυτό πρότεινε τα κάτωθι:

1. Να τοποθετηθούν δύο (2) κρουνοί ακόμη, σε δύο σημεία του χωριού και σε συνεννόηση με την
πυροσβεστική υπηρεσία. 

2. Να γίνει προμήθεια τριών οκτάτονων δεξαμενών  νερού και να τοποθετηθούν σε σημεία που θα
οριστούν από την πυροσβεστική υπηρεσία.

3. Να χαραχτούν και να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες στο δάσος στις τοποθεσίες Λεύκα , Νιχόρι
και Ντερεμένο.

4. Να δημιουργηθεί ομάδα πυρασφάλειας στο χωριό για συνεργασία με το Συντονιστικό Τοπικό
Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων.

5. Να καθαριστούν οι αγροτικοί οδοί που διέρχονται μέσα από το δάσος.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές καταστροφικές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή
της Κοινότητας Σολομού τα κάτωθι :

1. Να τοποθετηθούν δύο (2) κρουνοί ακόμη σε δύο σημεία του χωριού σε συνεννόηση με την
πυροσβεστική υπηρεσία. 

2. Να γίνει προμήθεια τριών οκτάτονων δεξαμενών  νερού και να τοποθετηθούν σε σημεία
που θα οριστούν από την πυροσβεστική υπηρεσία

3. Να χαραχτούν και  να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες στο δάσος στις τοποθεσίες Λεύκα,
Νιχόρι και Ντερεμένο

4. Να δημιουργηθεί ομάδα πυρασφάλειας στο χωριό για συνεργασία με το  Συντονιστικό
Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων

5. Να καθαριστούν οι αγροτικοί οδοί που διέρχονται μέσα από το δάσος.. 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2020  

                                           
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Σολομός,  03 - 8 - 2020

Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας

Αναστάσιος Καραβοκύρης


