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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  της  3/2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας  Σολομού  
Θέμα: «Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023» 
           
 Σήμερα την  13η Σεπτεμβρίου  του έτους 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00  μ.μ., στο Σολομό, ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 38604/09-9-2022  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 
Δημοτικής Κοινότητας Σολομού. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς 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 «Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023» έθεσε 
υπόψη των Μελών τα κάτωθι: 
α) το αριθ. πρωτ. 36562/31-8-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας περί 
σύνταξης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2023 με το οποίο καλείται το Δ.Σ. της 
Δημοτικής Κοινότητας Σολομού να αποστείλει ιεραρχημένες προτάσεις για έργα, μελέτες, εργασίες ή 
προμήθειες σύμφωνα με τις ανάγκες της Κοινότητας. 
β) την παρ 4 άρθρο 86 Ν.3852/10 σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της Κοινότητας με απόφαση που 
λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του 
δήμου εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα 
των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις 
που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να 
εκτελεστούν. 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Κοινότητας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης πρότειναν τα κάτωθι 
έργα: 
 

1. Ενοικίαση χώρου για την στέγαση του κοινοτικού γραφείου καθώς εδώ και χρόνια δεν υπάρχει 
κοινοτικό γραφείο με συνέπεια οι συνεδριάσεις – συναντήσεις των Μελών του Συμβουλίου να 
γίνονται σε διάφορους χώρους που παραχωρούνται για λίγες ώρες προκειμένου να έρθουν εις 
πέρας οι εργασίες του Συμβουλίου. 

2. Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου λόγω ότι το γήπεδο που υπήρχε 
καταστράφηκε ολοσχερώς από τον κυκλώνα «ΖΟΡΜΠΑ» στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 και η απόστασή 
του από το χωριό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την μετακίνηση των αθλούμενων. 

3. Συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τον κυκλώνα 
«Ζορμπά» και ιδιαιτέρως στις περιοχές «Κουλκέσα-Παλαιά Γέφυρα -Γεφυράκι – Αγ. Παρασκευή 
Μαγούλα – Μοναστήρι -Λεύκα – Προφήτη Ηλία – Προικοδότηση -Βρύση Κατσένη – Πηγαδάκι – 
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Καμάρες – Αγία Παρασκευή – Πέντε Αδέλφια – Άγιος Νεκτάριος – Βρύση Κατσένη οι οποίες 
χρειάζεται να ασφαλτοστρωθούν . 

4. Φωτεινούς σηματοδότες στη Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους στην είσοδο του Δημοτικού Σχολείου 
Σολομού και έμπροσθεν του Φαρμακείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα καθώς έχουν 
σημειωθεί αρκετά. 

5. Να αντικατασταθούν οι παλαιοί πεζόδρομοι και ο υψηλός φωτισμός κατά μήκους της Π.Ε.Ο. 
Κορίνθου – Άργους, με φωτιστικά δρόμου τύπου LED από την είσοδο έως και την έξοδο.  

6. Ασφαλτόστρωση με πίσσα σε όλη την Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους από την είσοδο του χωριού έως 
και την έξοδο με διαγράμμιση. 

7. Κατασκευή στρογγυλού κόμβου μπροστά στην είσοδο της πλατείας όπως τοποθέτηση σαμαρακίων 
επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου για την μείωση της ταχύτητας των οχημάτων ιδιαιτέρως τους 
καλοκαιρινούς μήνες καθώς στην πλατεία βρίσκονται πολλά παιδιά μικρής ηλικίας. 

8. Δημιουργία πλατείας στον οικισμό «ΜΠΕΚΙΑΝΙΚΑ». 
9. Επέκταση Αστικής Συγκοινωνίας. 
10. Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου με νέα πλακάκια, βαφή του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, νέες 

τουαλέτες, βαφή κάγκελων, αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στον αύλειο χώρο. 
11.  Αποχετευτικό δίκτυο όμβριων και ακαθάρτων σε όλο το μήκος των οδών της κοινότητας  
12. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή Παλιόλευκα και διακόσμηση με πέτρα της πηγής 

όπου είναι χώρος επίσκεψης πολλών δημοτών και τοποθέτηση φωτιστικών στην ιστορική περιοχή 
του Νιοχωρίου που βρίσκεται στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής. 

13. Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση κοινοτικού γραφείου και δημιουργία πολλαπλών αιθουσών για 
την στέγαση του ΚΑΠΗ Σολομού και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σολομού. 

14. Διαπλάτυνση της οδού Αγίας Μαρίνας και διαμόρφωση του χώρου του Κοιμητηρίου. 
15. Συντήρηση των οδών που βρίσκονται εντός του οικισμού με νέα πίσσα. 
16. Υπαίθριο γυμναστήριο στο χώρο της πλατείας γνωστό ως GYM PARK.  
17. Προσθήκη πέντε (5) κάδων ανακύκλωσης και αντικατάσταση δεκαπέντε (15) κάδων σκουπιδιών και 

πέντε (5) κάδων ανακύκλωσης. 
18. Αντικατάσταση πενήντα (50) φωτιστικών τύπου LED εντός της κοινότητας .    

 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού, αφού έλαβε υπόψη του το αριθ. πρωτ. 36562/31.8.2022 έγγραφο της 
Δ/νσης ΤΥ&Π,  την παρ 4 του άρθρου 86 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Προτείνει για το έτος 2023 τα κάτωθι έργα : 
 
1. Ενοικίαση χώρου για την στέγαση του κοινοτικού γραφείου, καθώς εδώ και χρόνια δεν υπάρχει 

κοινοτικό γραφείο με συνέπεια οι συνεδριάσεις – συναντήσεις των Μελών του Συμβουλίου να γίνονται 
σε διάφορους χώρους που παραχωρούνται για λίγες ώρες προκειμένου να έρθουν εις πέρας οι εργασίες 
του Συμβουλίου. 

2. Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου λόγω ότι το γήπεδο που υπήρχε 
καταστράφηκε ολοσχερώς από τον κυκλώνα «ΖΟΡΜΠΑ» στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 και η απόστασή του 
από το χωριό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την μετακίνηση των αθλούμενων. 

3. Συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τον κυκλώνα 
«Ζορμπά» και ιδιαιτέρως στις περιοχές «Κουλκέσα-Παλαιά Γέφυρα -Γεφυράκι – Αγ. Παρασκευή 
Μαγούλα – Μοναστήρι -Λεύκα – Προφήτη Ηλία – Προικοδότηση -Βρύση Κατσένη – Πηγαδάκι – Καμάρες 
– Αγία Παρασκευή – Πέντε Αδέλφια – Άγιος Νεκτάριος – Βρύση Κατσένη οι οποίες χρειάζεται να 
ασφαλτοστρωθούν . 

4. Φωτεινούς σηματοδότες στη Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους στην είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Σολομού 
και έμπροσθεν του Φαρμακείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα καθώς έχουν σημειωθεί 
αρκετά. 

5. Να αντικατασταθούν οι παλαιοί πεζόδρομοι και ο υψηλός φωτισμός κατά μήκους της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – 
Άργους, με φωτιστικά δρόμου τύπου LED από την είσοδο έως και την έξοδο.  

ΑΔΑ: Ω2Ω6ΩΛ7-25Κ



6. Ασφαλτόστρωση με πίσσα σε όλη την Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους από την είσοδο του χωριού έως και 
την έξοδο με διαγράμμιση. 

7. Κατασκευή στρογγυλού κόμβου μπροστά στην είσοδο της πλατείας όπως τοποθέτηση σαμαρακίων επί 
της οδού Αγίου Κωνσταντίνου για την μείωση της ταχύτητας των οχημάτων ιδιαιτέρως τους 
καλοκαιρινούς μήνες καθώς στην πλατεία βρίσκονται πολλά παιδιά μικρής ηλικίας. 

8. Δημιουργία πλατείας στον οικισμό «ΜΠΕΚΙΑΝΙΚΑ». 
9. Επέκταση Αστικής Συγκοινωνίας. 
10. Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου με νέα πλακάκια, βαφή του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, νέες 

τουαλέτες, βαφή κάγκελων, αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στον αύλειο χώρο. 
11.  Αποχετευτικό δίκτυο όμβριων και ακαθάρτων σε όλο το μήκος των οδών της κοινότητας  
12. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή Παλιόλευκα και διακόσμηση με πέτρα της πηγής όπου 

είναι χώρος επίσκεψης πολλών δημοτών και τοποθέτηση φωτιστικών στην ιστορική περιοχή του 
Νιοχωρίου που βρίσκεται στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής. 

13. Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση κοινοτικού γραφείου και δημιουργία πολλαπλών αιθουσών για την 
στέγαση του ΚΑΠΗ Σολομού και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σολομού. 

14. Διαπλάτυνση της οδού Αγίας Μαρίνας και διαμόρφωση του χώρου του Κοιμητηρίου. 
15. Συντήρηση των οδών που βρίσκονται εντός του οικισμού με νέα πίσσα. 
16. Υπαίθριο γυμναστήριο στο χώρο της πλατείας γνωστό ως GYM PARK.  
17. Προσθήκη πέντε (5) κάδων ανακύκλωσης και αντικατάσταση δεκαπέντε (15) κάδων σκουπιδιών και 

πέντε (5) κάδων ανακύκλωσης. 
18. Αντικατάσταση πενήντα (50) φωτιστικών τύπου LED εντός της κοινότητας .    

 
Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 3/2022   
 
             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Σολομός,  16 - 9 - 2022 

Ο  Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Σολομού 
 
 

Αναστάσιος Καραβοκύρης 
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