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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  21/2022 
 
 
ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. : Γνωμοδότηση επί αιτούμενης ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στην πολεοδομική ενότητα «Αγίας 
Άννας Συνοικισμού».  
 
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 
πολεοδομική ενότητα «Αγίας Άννας Συνοικισμού»,  έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 21/222/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Αναγκαιότητα ή μη ονοματοδοσίας 
ανώνυμης οδού στην περιοχή ΄΄Αγ. Άννας – Συνοικισμού΄΄ της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου 
Κορινθίων».   

2. Την από 15-6-2022 αίτηση του κ.  Δημήτριου Πιέτρη, η οποία αναφέρει: 
«Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε: 
α. για την αλλαγή τής ονομασίας του μικρού δρόμου μεταξύ ΑΙΣΧΥΛΟΥ και  ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ στην ΑΓΙΑ 
ΑΝΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που αυτή τη στιγμή ονομάζεται ΑΙΣΧΥΛΟΥ προκειμένου να μην γίνονται λάθη στις 
αλληλογραφίες των κατοίκων μιας και έχουν ίδια ονομασία και αρίθμηση από το παρελθόν (στην εικόνα 
που επισυνάπτεται είναι με κόκκινο χρώμα) 
β. για την τοποθέτηση ταμπελών με την ονομασία ΑΙΣΧΥΛΟΥ τόσο με την διασταύρωση με την οδό 
ΟΜΗΡΟΥ  όσο και στην διασταύρωση με την οδό ΕΦΥΡΑΣ  μιας και δεν υφίστανται (στην εικόνα που 
επισυνάπτεται είναι με μπλε χρώμα)». 

3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26293/08-7-2022 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. 20828/15-6-2022  αίτημα, 
Κατόπιν του  άνω σχετικού αιτήματος πολίτη παρακαλούμε στην λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή 
μη της αιτούμενης ονομασίας οδού στην πολεοδομική ενότητα «Αγίας Άννας - Συνοικισμού» της πόλης της 
Κορίνθου για τους λόγους που αναφέρονται στο υπόψη αίτημα. 
Σας αποστέλλουμε σχετικά συνημμένα απόσπασμα του σχεδίου πόλης της περιοχής που σημειώνεται με 
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κίτρινο χρώμα η εξεταζόμενη οδός «1η  πάροδος ΑΙΣΧΥΛΟΥ» που με βάση τα στοιχεία του ΕΚΧΑ  που 
τηρούνται στην υπηρεσίας μας ανήκει στο Δήμο Κορινθίων. 
Τέλος η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στην οποία αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται όπως προβεί στην 
προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας της οδού «ΑΙΣΧΥΛΟΥ» στη συμβολή με τις οδούς 
«ΟΜΗΡΟΥ»  και «ΕΦΥΡΑΣ».  

Συνημμένα: 
1. Απόσπασμα σχεδίου πόλης 
2. Το αρ. πρ. 20828/15-6-2019  αίτημα» .- 

  
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 πολεοδομική ενότητα 
«Αγίας Άννας - Συνοικισμού» της πόλης της Κορίνθου, όπως εμφανίζονται στο απόσπασμα σχεδίου πόλης  της  
περιοχής  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε «1η  πάροδος ΑΙΣΧΥΛΟΥ».   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/21/2022. 

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 


