
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Απόφ. 5/2020
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  της  4/2020  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Σολομού 
Θέμα: «Αποκατάσταση ζημιών γηπέδου Σολομού που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της
29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
          
Σήμερα την  30η Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.30  μ.μ. στο Σολομό,
ύστερα  από  την  αριθ.  πρωτ.  32491/26-10-2020  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)
Mελών ήταν παρόντα πέντε (5) Mέλη, 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 για
το   ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο  «Αποκατάσταση ζημιών γηπέδου Σολομού  που
επλήγη από τη φυσική καταστροφή της  29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018», ενημέρωσε τα Μέλη ότι θα
πρέπει  να  προβούμε  στην  λήψη  απόφασης  για  την  άμεση  αποκατάσταση  των  ζημιών  που
προκλήθηκαν στο γήπεδο Σολομού κατά το πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου ΖΟΡΜΠΑΣ
έτσι ώστε σύντομα να δοθεί προς ασφαλή χρήση στους μικρούς και μεγάλους αθλητές της Κοινότητάς
μας για άθληση, προπονήσεις και αγώνες.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο γήπεδο Σολομού κατά το
πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου ΖΟΡΜΠΑΣ σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης. 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 5/2020  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Σολομός, 15  - 11 - 2020

Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας

Αναστάσιος Καραβοκύρης


