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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  της  3/2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας  Σολομού  
Θέμα: «Περί ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών Δημοτικής Κοινότητας Σολομού Δήμου Κορινθίων» 
           
 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 «Περί ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών Δημοτικής Κοινότητας 
Σολομού Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των Μελών το αριθ. πρωτ.: 32837/08.8.2022 έγγραφο του Τμήματος 
Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, το οποίο έχει ως εξής: 

<<ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
Σχετ.: 1)Το αρ. 122355/3-8-2022 έγγραφο  

 
Κατόπιν του άνω σχετικού αρ.1 σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας, & 
Ιονίου το οποίο σας κοινοποιούμε, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τις δημοτικές οδούς που έχουν 
ονομασία με απόφαση της Κοινότητας, προκειμένου να ληφθεί καταρχήν απόφαση από το Δημοτικό 
συμβούλιο για την ανάγκη ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας 
σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ. 6/2020 εγκύκλιο (αριθμ. 
πρωτοκ. 8257/3-2-2020 , ΑΔΑ ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) . 
Επισημαίνεται ότι, επειδή έχει προγραμματιστεί η σύσταση κλιμάκιου με υπηρεσιακά στελέχη της υπηρεσίας 
μας προκειμένου να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο για την καταγραφή της ονοματοδοσίας και την αριθμοδότησης 
των κατοικιών στις οικιστικές περιοχές του Δήμου Κορινθίων παρακαλείσθε για την παροχή της αναγκαίας 
ενημέρωσης, υποστήριξης και καθοδήγησης στην εκτέλεση της εν’ λόγω καταγραφής (ορισμός εκπροσώπου 
κλπ). 

Συνημμένα: 
  Το αρ. 122355/3-8-2022 έγγραφο >>. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε ως εκπρόσωπο, τον κ. Κοντογιάννη Νικόλαο του Παναγιώτη κάτοικο 
Σολομού για την παροχή  της αναγκαίας ενημέρωσης, υποστήριξης και καθοδήγησης στην εκτέλεση της 
καταγραφής από το κλιμάκιο του Δήμου, για την ονοματοδοσία και την αριθμοδότηση των κατοικιών στην 
Δημοτική Κοινότητα Σολομού, του Δήμου Κορινθίων.  
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Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σολομού, αφού έλαβε υπόψη του το αριθ. πρωτ. 32837/08.8.2022 
έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.&Π. και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Ορίζει ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας Σολομού τον κ. Κοντογιάννη Νικόλαο του Παναγιώτη κάτοικο 
Σολομού για την παροχή της αναγκαίας ενημέρωσης, υποστήριξης και καθοδήγησης για την εκτέλεση της 
καταγραφής από το κλιμάκιο του Δήμου, για την ονοματοδοσία και την αριθμοδότηση των κατοικιών στην 
Δημοτική Κοινότητα Σολομού, του Δήμου Κορινθίων . 

 
Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 4/2022   
 
             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Σολομός,  16 - 9 - 2022 

Ο  Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Σολομού 
 
 

Αναστάσιος Καραβοκύρης 
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