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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 28/01.9.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  221/2021 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα ονομασίας ανώνυμης οδού στη περιοχή «ΠΥΡΓΟΣ» της Κοινότητας Κορίνθου του 
Δήμου Κορινθίων» 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-
2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
177οικ.16474/23.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.51684/21-8-2021 (ΦΕΚ 3899/21-8-
2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 24621/27-08-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, 
άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  
συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
                    ΑΠΟΝΤΑ        
 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Μπίτζιος Δημήτριος 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Κόλλια Κωνσταντίνα 

 Καρασάββας Ιωάννης  

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 

 Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

 Σταυρέλης Νικόλαος 

 Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 

 Μουρούτσος Γεώργιος  

 Δόντης Μιχαήλ 

 Μανωλάκης Δημήτριος 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Πλατής Σπυρίδων  

 Πιέτρης Γεώργιος 

 Παπαϊωάννου Ευάγγελος  

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Τζέκου Παρασκευή 

  Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
3. Καρσιώτης Παναγιώτης 
4. Πνευματικός Αλέξανδρος 
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιπρόεδρος   
6. Ταγαράς Βασίλειος 
7. Μπουρσέ Ηλίας,  

   8..Λαμπρινός Παναγιώτης 
   9..Κονδύλης Μαρίνος 
 10.Καλλίρης Πελοπίδας 
 11. Κορδώσης Χρήστος  
 12 Σπύρου Παναγιώτης (Πητερ) 
.  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχε κανένας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 17ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναγκαιότητα ονομασίας ανώνυμης οδού στη περιοχή «ΠΥΡΓΟΣ» της 
Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

1) τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι.γ.14. του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι 
μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση  
κτισμάτων, 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3463/06 «ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών» όπως 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 19 του ν. 4071/12,   

3) Την εγκύκλιο αριθμ. 6  ΑΠ 8257/3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών «ονομασία και μετονομασία συνοικιών, 
οδών και πλατειών», σύμφωνα με την οποία προηγείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ. 

4) Το με αριθμ. πρωτ. 38466/16-12-2020 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για παροχή γνωμοδότησης επί της 
ονομασίας παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών -Κορίνθου -Πατρών. 

5) Το με αριθμ. πρωτ. 2/Ιανουάριος 2021/31-12-2020 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του 
Τμήματος Τοπ. Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Τρίπολης, 

6) το με αριθμ. πρωτ. 23956/20-08-2021 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών ‘Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου το οποίο επακριβώς έχει ως εξής:   

 

<< ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘ΠΥΡΓΟΣ΄ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 

Σχετικά:  1. Αρ. πρ. 14965/25-4-2019 αίτηση κατοίκων 
         2.αρ. πρ. 38466/16-12-2020 έγγραφο Τ.Υ. 
         3. αρ. πρ. 1535/7-1-2021 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου  

 
         Κατόπιν του αρ. 1 άνω σχετικού, κατατέθηκε στην υπηρεσία μας σχετικό αίτημα κατοίκων της περιοχής «Πύργος» 
δυτικά του πάρκινγκ του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Κορίνθου, για την ονομασία της ασφαλτοστρωμένης οδού που 
σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη της υπηρεσίας. Η εξεταζόμενη οδός άρχεται 
(ανατολικά) από την επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων (οδός Εξαμιλίων) στη Θέση Α και διασχίζει την Παράπλευρη 
Οδό  του Αυτοκινητόδρομου Αθηνών -Κορίνθου – Πατρών παράλληλα  με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο έως την συμβολή 
της με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους (οδός Άργους) στη θέση Β. 
Κατόπιν σχετικού ερωτήματος (αρ. 2 σχετικό) μας γνωστοποιήθηκε (αρ. 3 σχετικό) το αρ. πρ. 2/31-12-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η ονοματοδοσία 
παράπλευρης οδού αυτοκινητόδρομου που βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιοτήτων δήμου, εφόσον κριθεί από 
το κατά νόμο αρμόδιο προς υποβολή σχετικού ερωτήματος προς την Επιτροπή του άρθρου 8 Κ.Δ.Κ. δημοτικό συμβούλιο 
αναγκαία με τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ. 6/2020 
εγκύκλιο (αριθμ. πρωτοκ. 8257/3-2-2020, ΑΔΑ ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ).  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά προκειμένου να προβούμε στην λήψη ενεργειών στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. 

Συνημμένα:  
1. Αρ. πρ. 14965/25-4-2019 αίτηση κατοίκων 
2. Αρ. πρ. 38466/16-12-2020 έγγραφο Τ.Υ 
3. Αρ. πρ. 1535/7-1-2021 έγγραφο Αποκεντρωμένης  

4. Απόσπασμα χάρτη>> 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας που έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα, την αριθμ. 23956/20-8-2021 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το αρ. πρωτ. 1535/7-1-2021 έγγραφο Αποκεντρωμένης, την αριθμ. 6/8257/3-
2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 
16474/23.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 51684/21-8-2021 (ΦΕΚ 3899 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, και 
δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Tην αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανωνύμου οδού στην περιοχή «ΠΥΡΓΟΣ» της Κοινότητας Κορίνθου, δυτικά του πάρκινγκ 
του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Κορίνθου, όπως σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή στο απόσπασμα χάρτη της 
υπηρεσίας.  Η οδός άρχεται (ανατολικά) από την επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων (οδός Εξαμιλίων) στη Θέση Α και 
διασχίζει την Παράπλευρη Οδό του Αυτοκινητόδρομου Αθηνών -Κορίνθου – Πατρών παράλληλα με τον Προαστιακό 
Σιδηρόδρομο έως την συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους (οδός Άργους) στη θέση Β.  
 
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Συμβούλιο της Κοινότητας Κορίνθου η οποία καλείται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος  από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας να αποστείλει την εισήγησή του για το εν λόγω θέμα  

  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28 / 221/ 2021 
                           

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 6 - 09 - 2021 

  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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