
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ    
      
 

Από το Πρακτικό 9/04-10-2021 της τακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου 
του Δήμου Κορινθίων 

                    Αριθμός Απόφασης  25/2021 
 
 
ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. : Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή «ΠΥΡΓΟΣ» της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου 
Κορινθίων. 
 
 
Στην Κόρινθο και στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου όπου παρευρίσκεται η Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου  έλαβε χώρα  δια περιφοράς, η 9η  τακτική συνεδρίαση για δεύτερη φορά του  Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Κορίνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 28354/30-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
της κας. Μαργαρίτας Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε 
έναν των Συμβούλων χωριστά, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο 
διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των Κοινοτικών 
συμβούλων, την 04η Οκτωβρίου  2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 
10:00,  σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΚΥΑ την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 
58531/25-9-2021(ΦΕΚ 4441/25.09.2021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
6:00», 426/ΑΠ 77233/13-11-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και της υπ΄ αριθμ. 
426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν τα  επτά  (07) 
μέλη, δηλαδή: 
 
 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Γιαννίκος Γεώργιος 

2.  Γκίλλας Θωμάς 2.  Λαζόπουλος Παναγιώτης 

3. Μακγλάρας Γεώργιος  3. Κατεμής Σπυρίδων 

4. Ράλλη Αικατερίνη 4. Καλλίρη Μαρία 

5. Ταμπούκος Ιωάννης  

6.  Καραχρήστος Αθανάσιος  

7. Καλκανάς Ιωάννης  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 
Η Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Κοινοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  
τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή «ΠΥΡΓΟΣ» της 
Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»,  έχει αποσταλεί στα μέλη του Κοινοτικού  Συμβουλίου:  
1. η υπ΄ αριθμ. 28/221/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Αναγκαιότητα ονομασίας ανώνυμης οδού στη 
περιοχή «ΠΥΡΓΟΣ» της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων» 
2. η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23956/20-8-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας – Τμήμα 
Τεχνικών Έργων  και Μελετών  (με συνημμένα: την αριθ, πρωτ. 14965/25-4-2019  αίτηση των κατοίκων, το υπ΄ 
αριθμ. 38466/16-12-2020 έγγραφο της Τ.Υ., το  υπ΄ αριθμ. 1537/7-1-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης και 
Απόσπασμα χάρτη) η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
 ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΠΥΡΓΟΣ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
Σχετικά: 1. αρ. πρ. 14965/25-4-2019  αίτηση των κατοίκων, 
 2. αρ. πρ.  38466/16-12-2020 έγγραφο της Τ.Υ., 
 3. αρ. πρ. 1537/7-1-2021 έγγραφο της 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 Σιδηροδρόμου 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) στην θέση 
Α και διασχίζει την Παράπλευρη Οδό του Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Κορίνθου - Πατρών παράλληλα με τον 
Προαστιακό Σιδηρόδρομο έως την συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου ΄Αργους (οδός ΄Αργους) 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 των κατοίκων, 
2. αρ. πρ.  38466/16-12-2020 έγγραφο της Τ.Υ, 
3. αρ.  πρ. 1537/7-1-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης, 
4. Απόσπασμα χάρτη» .- 

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (επτά παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με 
τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, 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. 
4555/2019), ψήφισαν υπέρ έξι Κοινοτικοί Σύμβουλοι: 1. Μαργαρίτα Αμπαδιωτάκη, 2. Γεώργιος Μαγκλάρας, 
3.Ιωάννης Ταμπούκος, 4. Αθανάσιος Καραχρήστος, 5. Ιωάννης Καλκανάς και 6. Αικατερίνη Ράλλη.   Ο κ. Γκίλλας 
Θωμάς δήλωσε: «Δεν συμφωνώ με την προτεινόμενη ονομασία Χαρίλαου Τρικούπη διότι είναι σε παράλληλο δρόμο 
της Εθνικής οδού  και προτείνω να ονομαστεί κεντρικότερη οδός της πόλης μας». 
 
Ο κ. Καλκανάς Ιωάννης δήλωσε: «Εφόσον τα ονόματα που έχουν προταθεί (Ανδρέα Παπανδρέου και Μελίνα 
Μερκούρη) υπάρχουν ήδη σε οδούς της πόλης προτείνω το πρώτο όνομα (Χαρίλαου Τρικούπη) για την ονομασία 
ανώνυμης οδού στην περιοχή (ΠΥΡΓΟΣ) της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων». 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια 
περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, και όσα 
στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ΚΥΑ την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 58531/25-9-2021(ΦΕΚ 4441/25.09.2021-
τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 27 
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00», τις υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς 
και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(επί των καταμετρημένων ψήφων) 

(Μειοψηφούντος του κ. Γκίλλα Θωμά) 
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Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, την ονοματοδοσία της ανώνυμης  οδού που 
άρχεται (ανατολικά)  από την επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων (οδός Εξαμιλίων) στην θέση Α και διασχίζει 
την Παράπλευρη Οδό του Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Κορίνθου - Πατρών παράλληλα με τον Προαστιακό 
Σιδηρόδρομο έως την συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου ΄Αργους (οδός ΄Αργους) στη θέση Β, όπως 
εμφαίνονται στο απόσπασμα χάρτη περιοχής  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε «ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΤΡΙΚΟΥΠΗ» (Πρωθυπουργός της Ελλάδας).   

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  9/25/2021. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Κόρινθος, 06-10-2021 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ 
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