
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Απόφ. 2/2022 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  της  2/2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας  Σολομού  
Θέμα: «Διαγράμμιση οδοστρώματος στην Δημοτική Κοινότητα Σολομού για την ασφαλή κίνηση 
των οχημάτων» 
           
 Σήμερα την  14η Ιουνίου  του έτους 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00  μ.μ., στο Σολομό, ύστερα από την 
αριθ. πρωτ. 19028/07-6-2022  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 με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31.5.2022 (ΦΕΚ 

2676/31.5.2022 τεύχος Β'): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 
06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 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 «Διαγράμμιση οδοστρώματος στην Δημοτική 
Κοινότητα Σολομού για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων». Στην συνέχεια ενημέρωσε τα Μέλη ότι θα πρέπει 
να γίνει διαγράμμιση στα άκρα της οδού και διαχωρισμός στις λωρίδες κίνησης των οχημάτων, ώστε να 
ρυθμίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων υποδεικνύοντας τις λωρίδες επιτάχυνσης, επιβράδυνσης 
και στάθμευσης. Οι διαγραμμίσεις θα πρέπει να έχουν βασικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, η 
οπισθανάκλαση, η λαμπρότητα κ.τ.λ. και να είναι διαμήκεις: γραμμές κατά μήκος της οδού, εγκάρσιες: 
γραμμές που ο οδηγός συναντά κάθετα μπροστά του και ειδικές: που περιλαμβάνουν γραμμές, επιγραφές και 
ειδικά σύμβολα επάνω στο οδόστρωμα.  
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εισηγηθούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ώστε να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες. 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις της 
ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31.5.2022 (ΦΕΚ 2676/31.5.2022 τεύχος Β') και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την αναγκαιότητα διαγράμμισης του οδοστρώματος στην Δημοτική Κοινότητα Σολομού για την ασφαλή 
κίνηση των οχημάτων, σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης. 
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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 2/2022   

 
             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Σολομός,  15 - 6 - 2022 

Ο  Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Σολομού 
 
 

Αναστάσιος Καραβοκύρης 
 


