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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ    
      
 

Από το Πρακτικό 7/10-08-2022 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου 
Κορινθίων 

                              Αριθμός Απόφασης  20/2022 
 
 
ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. : Γνωμοδότηση επί αιτούμενης ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στην περιοχή «Παλαιά Γέφυρα».  
 
Στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  10 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 συνήλθε για 
πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την 
από 32432/05-08-2022 πρόσκληση της προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου κας. Μαργαρίτας 
Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4555/18. 
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Ράλλη Αικατερίνη 

2. Καλκανάς Ιωάννης 2. Μακγλάρας Γεώργιος 

3. Γιαννίκος Γεώργιος 3.    Λαζόπουλος Παναγιώτης 

4. Ταμπούκος Ιωάννης         4.    Κατεμής Σπυρίδων 

5. Καραχρήστος Αθανάσιος  

6. Γκίλλας Θωμάς  

7. Καλλίρη Μαρία  

  

  

  

  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 
Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και για το ανωτέρω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Γνωμοδότηση επί αιτούμενης ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στην περιοχή 
«Παλαιά Γέφυρα»,  έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 20/210/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανώνυμης 
οδού στη Κοινότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.   

2. Την αριθμ. Πρωτ. 19357/8-6-2022 αίτηση της κας Καρπούζου Παναγιώτας του Κωνσταντίνου, η οποία 
αναφέρει: 
«Παρακαλώ όπως εγκρίνεται το αίτημα μου ως προς την ονοματοδοσία του δρόμου που οδηγεί στην οικία 
μου, καθώς πλέον είναι απαραίτητο για την εύρεση του, από τρίτους, ακόμα και την παράδοση 
ταχυδρομικών εγγράφων. Σας γνωστοποιώ ότι οι γειτονικές ιδιοκτησίες επιθυμούν το ίδιο προφανώς και 
ενδεικτικά αναφέρω ότι εκτός από εμένα, πρόσοψη επί του δρόμου και για 250 μέτρα (12 στρέμματα) έχει 
και η οικογένεια Γεωργίου Σκλία (Πετρούλα, Νίκος, Βασίλης). Σε περίπτωση θετικης ανταπόκρισης σας, 
επιθυμώ – προτείνω το όνομα διεύθυνσης να είναι: ΛΑΙΔΟΣ  καθώς δεν υπάρχει στην Κόρινθο». 

3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21424/16-6-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας – 
Τμήμα Τεχνικών Έργων  και Μελετών,  η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
Σχετικά: Το αρ. πρ. 19357/8-6-2022  αίτημα, 
Κατόπιν του  άνω σχετικού αιτήματος πολίτη παρακαλούμε στην λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή 
μη της αιτούμενης ονομασίας οδού στην περιοχή «Παλαιά Γέφυρα» στη Κοινότητα Κορίνθου του Δήμου 
Κορινθίων για τους λόγους που αναφέρονται στο υπόψη αίτημα. 
Επισημαίνεται ότι στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη της περιοχής σημειώνεται με κίτρινο χρώμα η οδός με 
αριθμό ΚΑΕΚ  28055ΕΚ00279 που με βάση τα στοιχεία του ΕΚΧΑ που τηρούνται στην υπηρεσίας μας 
ανήκει στο Δήμο Κορινθίων καθώς και το ακίνητο της κατοικίας της αιτούσας με αριθμό ΚΑΕΚ 
280554507056 που έχει πρόσβαση από την ανωτέρω οδό.   
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Συνημμένα: 
1. Απόσπασμα χάρτη  
2. αρ. πρ. 14965/25-4-2019  αίτηση των κατοίκων» .- 

  
Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και 
τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 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) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, την ονοματοδοσία οδού στην περιοχή «Παλαιά 
Γέφυρα» στη Κοινότητα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως εμφανίζονται στο απόσπασμα χάρτη περιοχής  της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε «ΟΔΟΣ ΛΑΙΔΟΣ».   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/20/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Κόρινθος, 16-08-2022 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου 

 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ 


