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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας αριθμ. 2

της 14η Φεβρουαρίου 2020.

Αριθμός Απόφασης 5
ΘΕΜΑ 3ο:Γνωμοδότηση επί της επέκτασης του δημοτικού φωτισμού σε περιοχές

     της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα (Ιάσονος &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την 14η  του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Κοινότητας
Λουτρακίου-  Περαχώρας,  μετά  την  υπ΄  αριθμ.  2150/10-02-2020  πρόσκληση  του
Προέδρου - Σακέλλη Μάριου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα
με  τις  Αλεξανδρής  Ιωάννης διατάξεις  του  άρθρου  88  του  Ν.  3852/2010   όπως
αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  89  του  Ν.  4555/2018,  σε  κάθε  ένα  σύμβουλο
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
έντεκα   (11)  μελών  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Λουτρακίου  -  Περαχώρας
βρέθηκαν παρόντα  δέκα (10), ο κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες:1.Σακέλλης  Μάριος  –  Πρόεδρος,  2.Μέξιας  Ευάγγελος,  3.Μπάνου
Θεοφανή, 4.Δρίτσας  Δημήτριος,  5.Κουμπούνης  Ηλίίας,  6.Μουτάφη  Φανή,
7.Λογοθέτης  Μιχαήλ,   8.Αλεξανδρής  Ιωάννης,  9.Κόντης  Ιωάννης,  10.Μέξιας
Ανάργυρος.

Απόντες:1.Θώδη Μαρία.

Συζητουμένου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των 
μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας τα εξής:
Α.

1.Την  υπ΄αριθμ.  1835/06-02-2018  αίτηση  των  Λαμπράκου  Αντωνίου,
Χηρικάκη  Αλεξάνδρου  και  λοιπών  πέντε  (5)  κατοίκων  της  περιοχής  Αρακούκη
Περαχώρας  για  ηλεκτροφωτισμό  της  οδού  που  βρίσκονται  οι  κατοικίες  τους
συνοδευόμενη από σχετικό σκαρίφημα.

2.Το υπ΄αριθμ. 20129/16-10-2019 έγγραφο του Τμ. Η/Μ ΄Εργων του Δήμου
προς τη  ΔΕΔΔΗΕ για  σύνταξη  μελέτης  τοποθέτησης  τριών  στύλων με  φωτιστικά
σώματα στην ως άνω περιοχή.

3.Το υπ΄αριθμ. 8483/19-11-2019 απαντητικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα
με το οποίο για την υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματος  απαιτείται η καταβολή ποσού
3.472,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Β.

1.Το υπ΄αριθμ.  20133/16-10-2019 έγγραφο του Τμ.  Η/Μ ΄Εργων του Δήμου
προς τη ΔΕΔΔΗΕ για σύνταξη μελέτης τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων στο
Λειβαδάκι Λουτρακίου.

2.Το υπ΄αριθμ. 8480/19-11-2019 απαντητικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα
με το οποίο για την υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματος  απαιτείται η καταβολή ποσού
1.450,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
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Γ.
1.Το υπ΄αριθμ.  20674/23-10-2019 έγγραφο του Τμ.  Η/Μ ΄Εργων του Δήμου

προς τη ΔΕΔΔΗΕ για σύνταξη μελέτης τοποθέτησης τριών (3) φωτιστικών σωμάτων
στον οικισμό Αγ. Βαρβάρα Σκάρπα Λουτρακίου.

2.Το υπ΄αριθμ. 8482/19-11-2019 απαντητικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα
με το οποίο για την υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματος  απαιτείται η καταβολή ποσού
1.302,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 Δ.Το  από  03-02-2019  υπηρεσιακό  σημείωμα  του  Τμ.  Η/Μ  ΄Εργων
αναφορικά με τις ανωτέρω επεκτάσεις του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Οι  σύμβουλοι  κ.κ.  Λογοθέτης  Μιχαήλ  και  Μέξιας  Ευάγγελος
εκφράστηκαν  αρνητικά  για  τις  ανωτέρω  επεκτάσεις  αναφέροντας  ότι
υπάρχουν κτίσματα εντός σχεδίου πόλης τα οποία δεν έχουν ηλεκτροφωτισμό.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, αφού έλαβε
υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4555/2018,
μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντων των συμβούλων Μ. Λογοθέτη και Ευαγ. Μέξια)

Γνωμοδοτεί θετικά για την επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
με  τοποθέτηση  στύλων  με  φωτιστικά  σώματα  στις  περιοχές  Λειβαδάκι
Λουτρακίου, οικισμό Αγ. Βαρβάρα Σκάρπα Λουτρακίου και περιοχή Αρακούκη
Περαχώρας  σύμφωνα  με  τα  στο  προοίμιο  της  παρούσας  αναφερόμενα
αιτήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   5/2020.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 17 Φεβρουαρίου 2020.

Ο Πρόεδρος της Κ. Λ - Π
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