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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  της  2/2020  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Σολομού 
Θέμα: «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Κοινότητας Σολομού»
          
Σήμερα την  11η Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα   19.30  μ.μ. στο Σολομό, ύστερα
από την αριθ. πρωτ. 22601/05-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου για τακτική συνεδρίαση,
που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων
χωριστά, συνεδρίασε  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
εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για
την στέγαση της Κοινότητας Σολομού» ενημέρωσε τα Μέλη ότι υπάρχει ανάγκη για μίσθωση ακινήτου
κατάλληλο για την στέγαση της Κοινότητας διότι δεν διαθέτει τέτοιο ιδιόκτητα ακίνητο . Η μίσθωση
κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Κοινότητας όπως : α) να συνεδριάζει
το Συμβούλιο, β) να δέχεται ο Πρόεδρος κατοίκους για συζήτηση για επίλυση τοπικών προβλημάτων
και  να  μην  αναγκάζεται  να  βρίσκει  διάφορούς  χώρους  για  το  σκοπό  αυτό,  γ)  οργάνωση  και
αρχειοθέτηση των εγγράφων, δ) στέγαση του ΚΑΠΗ ΣΟΛΟΜΟΥ και των τοπικών συλλόγων. 
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για
την εύκολη εξυπηρέτηση των κατοίκων και να διαθέτει ράμπα για ΑΜΕΑ. 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις
των άρθρων 194 του Ν 3463/2006,  τις  διατάξεις  του  άρθρου 72 παρ 1θ του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε από την παρ 5 του άρθρου 6 του Ν 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), τις παρ. 1
και 2 του άρθρου 54 του Ν 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α’) και την παρ 3 του άρθρου 203
του Ν 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν
4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου κατάλληλο για την στέγαση της Κοινότητας Σολομού το οποίο
θα πρέπει  να βρίσκεται  σε κεντρικό  σημείο,  να πληροί  τους όρους και  της προϋποθέσεις  για  την
εύκολη εξυπηρέτηση των κατοίκων και να διαθέτει ράμπα για ΑΜΕΑ. 
Η μίσθωση του ακινήτου κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Κοινότητας
καθώς και του ΚΑΠΗ ΣΟΛΟΜΟΎ και  των τοπικών συλλόγων,  όπως αναφέρεται  στο ιστορικό  της
παρούσας απόφασης.



Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 3/2020  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Σολομός,  04 - 9 - 2020

Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας

Αναστάσιος Καραβοκύρης


