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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  9

της 28ης  Απριλίου 2021

Αριθμός  Απόφασης  51
Θ Ε Μ Α  4ο:΄Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου –

          Περαχώρας (περιοχή Σχίνου).

Στο Λουτράκι σήμερα την 28η  του μηνός  Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  με  τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με  την  από
11/3/2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  τ.  Α΄  55/11-3-2020)
"Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού", μετά την υπ' αριθμ. 6057/23-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου του κ.
Θυμή Φίλιππα, που  νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως
τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  σε  καθέναν  Δημοτικό  Σύμβουλο,  στους  προέδρους
συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων &
Πισίων  και  στον  Δήμαρχο  κ.  ΓΚΙΩΝΗ  Αλκ.  Γεώργιο,  ο  οποίος  ήταν  παρών,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω
είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π  α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς:1.Θυμής  Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.Ασημακόπουλος  Χρήστος,
3.Βασιλείου  Δημήτριος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,  5.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,  6.Δήμου
Κων/νος,  7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Ζερβός  Κων/νος,  9.Καραπανάγος  Ιωάννης,
10.Κοντός  Γεώργιος,  11.Λογοθέτης  Κων/νος,  12.Μουζάκης  Αθανάσιος,
13.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  14.Πέρρας  Σωτήριος,  15.Πέτρου  Παναγιώτης,
16.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  17.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  18.Σταυρόπουλος
Κων/νος.

Στην  παρούσα  συνεδρίαση  παρίσταται  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της
Κοινότητας  Πισίων, κ. Λάμπρου Δημήτριος.

Α π  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Βασιλείου  Βασίλειος,  2..Δέδες  Δημήτριος,  3.Κορδαλή  Σωτηρία,
4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Παντελέου Κων/νος, 6.Πέτρου Θεόδωρος, 7.Πρωτοπαππά
Μαρία, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Σακελλαρίου Ευθύμιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
κλήθηκαν νόμιμα.

Από τη συνεδρίαση αποσίαζαν οι  Πρόεδροι  των Κοινοτήτων Λουτρακίου –
Περαχώρας,  Αγ.  Θεοδώρων  και  Ισθμίας,   κ.κ.  Σακέλλης  Μάριος,  Κωνσταντής  –
Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Γκεζερλής Γεώργιος αντίστοιχα.

Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος προσήλθαν στη συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) Ράτης Σπυρίδων,
Κορδαλή Σωτηρία, Παντελέου Κων/νος και Πρωτοπαππά Μαρία.
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Κατά τη συζήτηση του 3  ου   θέματος προσήλθαν  οι δ.σ. Βασιλείου Βασίλειος  
και  Νικολάου Σωτήριος και οι Πρόεδροι των Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Σακέλλης
Μάριος και Ισθμίας, Γκεζερλής Γεώργιος.

Συζητουμένου του 4ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης,  ύστερα κι  από τη
συζήτηση  δύο  (2)  εκτάκτων,  τέθηκε  υπόψη  των  μελών  του  Σώματος  ο  οικείος
φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

Α.Η με αρ. πρωτ. Δήμου 39/03-01-2019 αίτηση του κ. Σούμπαση Γεωργίου για
τοποθέτηση στύλου με φ.σ. πλησίον της οικίας του στην οδό Σεφέρη στην περιοχή
Σχοίνου.

Α1.Το υπ΄αριθμ. 10649/02-07-2020 έγγραφο του Τμ. Η/Μ ΄Εργων του Δήμου
προς τη ΔΕΔΔΗΕ για διενέργεια επισκόπησης για τοποθέτηση στύλου με φ.σ. πλησίον
της οικίας του κ. Σούμπαση Γεωργίου στην οδό Σεφέρη στον Σχοίνο.

Α2.Το υπ΄αριθμ.  7317/30-10-2020 απαντητικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα
με  το  οποίο  για  την  υλοποίηση  του  ανωτέρω  αιτήματος  με  την  τοποθέτηση  (1)
φωτιστικού σώματος,  απαιτείται η καταβολή ποσού  96,72 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%.

Α3.Η υπ΄αριθμ. 4/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κ. Πισίων με την οποία
εισηγείται θετικά για την ανωτέρω επέκταση του δημοτικού φωτισμού και επιπλέον σε
όλες τις οδούς της Κοινότητας.

Α4.Το από 08-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Η/Μ ΄Εργων αναφορικά
με την ως άνω επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Β.Το υπ΄αριθμ.  10641/02-07-2020 έγγραφο του Τμ.  Η/Μ ΄Εργων του Δήμου
προς τη ΔΕΔΔΗΕ για διενέργεια επισκόπησης προς τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
στον Σχοίνο και συγκεκριμένα στην οδό Δυοκάστρου από τη συμβολή της με την οδό
Αγ. Σπυρίδωνος και ανατολικά προς Μπάφανι.

Β1.Το υπ΄αριθμ. 1100/11-02-2021 απαντητικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα
με το οποίο για την υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματος  απαιτείται η καταβολή ποσού
1145,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Β2.  Η υπ΄αριθμ.  30/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κ.  Πισίων με την
οποία  εισηγείται  θετικά  για  την  ανωτέρω  επέκταση  του  δημοτικού  φωτισμού.

Β3.Το από 08-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Η/Μ ΄Εργων αναφορικά
με την ανωτέρω επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Γ.Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους  στον  οποίο  προβλέπεται
πίστωση για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες εγκαταστάσεων και
έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη Δ.Ε.  Λουτρακίου –
Περαχώρας Κ.Α. 20-7325.024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Κ. Πισίων της
Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας ως ακολούθως :
α) στην οδό Σεφέρη στην περιοχή Σχοίνου, δαπάνης 96,72 € και
β) στην  οδό  Δυοκάστρου  (περιοχή  Σχοίνου)  στη  συμβολή  της  με  την  οδό  Αγ.
Σπυρίδωνος και ανατολικά προς Μπάφανι, δαπάνης 145,08 €.

Η  διάθεση  των  ανωτέρω  πιστώσεων   θα  γίνει  με  απόφαση  Δημάρχου
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    51/2021.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
                         (΄Επονται υπογραφές )

 Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 18 Μαϊου 2021.

Ο Πρόεδρος
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