
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Απόφ. 1/2022 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  της  1/2022  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Σολομού  
Θέμα: «Συντήρηση και καθαρισμός Αγροτικών δρόμων με Γκρέϊντερ και χαλικόστρωση» 
           
 Σήμερα την  14η Μαρτίου  του έτους 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00  μ.μ., στο Σολομό, ύστερα από την 
αριθ. πρωτ. 6850/10-03-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, συνεδρίασε το συμβούλιο της 
Κοινότητας Σολομού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 
4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις εγκυκλίους  426/77233/ 
13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202 /οικ.2684/21.02.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ  

Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/04.03.2022 (ΦΕΚ 1011/04.03.2022 τεύχος Β'): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το 
Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00». 
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 «Συντήρηση και καθαρισμός Αγροτικών 
δρόμων με Γκρέϊντερ και χαλικόστρωση» ενημέρωσε τα Μέλη θα πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης των 
αγροτικών δρόμων της Δημοτικής Κοινότητας Σολομού με Γκρέϊντερ και επίσης να γίνει χαλικόστρωση με 
χαλίκι 2Α προκειμένου να είναι προσπελάσιμοι από τους αγρότες με τα μηχανήματά τους.  
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες. 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 
55/11-03-2020), την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,  
όπως τροποποιήθηκε με τις εγκυκλίους  426/77233/ 13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202 /οικ.2684/21.02.2022 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/04.03.2022 (ΦΕΚ 1011/04.03.2022 τεύχος Β') 
και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την αναγκαιότητα εργασιών συντήρησης των αγροτικών δρόμων της Δημοτικής Κοινότητας Σολομού με 
Γκρέϊντερ και χαλικόστρωση των δρόμων με χαλίκι 2Α, σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης. 
 

 
 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-28503-07.05.2021-ΦΕΚ-1872-08.05.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-28503-07.05.2021-ΦΕΚ-1872-08.05.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-28503-07.05.2021-ΦΕΚ-1872-08.05.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-28503-07.05.2021-ΦΕΚ-1872-08.05.2021-τεύχος-Β.pdf


 
Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2022   
 
             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Σολομός,  18 - 03 - 2022 

Ο  Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Σολομού 
 
 

Αναστάσιος Καραβοκύρης 
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