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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 10
της 13ης Μαΐου 2021

  Αριθμός  Απόφασης  60

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ στην οδό
                                      Σωτηρίου Λάμπρου στους Αγίους Θεοδώρους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 13η του μηνός Μαΐου, του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  με
τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα  κατά  του  κορωνοϊού),  ύστερα  από  την  υπ'
αριθμ.  6803/07-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ.  Θυμή Φίλιππα, η οποία
νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.
4555/2018  (Φ.Ε.Κ.  133/19-07-2018),  "Πρόγραμμα  Κλεισθένης",  σε  καθέναν
δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου -
Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγ.  Θεοδώρων, και  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 συνόλου
είκοσι  επτά  (27)  μελών  του  Συμβουλίου  βρέθηκαν  παρόντα είκοσι  (20),  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 Δημήτρης, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 6.Δήμου
Κων/νος,  7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Ζερβός  Κων/νος,  9.Καραπανάγος  Ιωάννης,
10.Κοντός Γεώργιος, 11.Κορδαλή Σωτηρία, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης
Αθανάσιος,  14.Παντελέου  Κων/νος,  15.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  16.Πέρρας
Σωτήριος,  17.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος, 18.Ράτης  Σπυρίδων,  19.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 20.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στη  συνεδρίαση  παρίστανται  και  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Κοινοτήτων  Ισθμίας  και  Πισίων,  ήτοι  οι  κ.κ.  Γκεζερλής  Γεώργιος  και  Λάμπρου
Δημήτριος, αντίστοιχα.

 Α π ό ν τ ε ς: 1.Βασιλείου Βασίλειος, 2.Δέδες Δημήτριος, 3.Νικολάου Σωτήριος,
4.Πέτρου  Θεόδωρος,  5.Πέτρου  Παναγιώτης,  6.Πρωτοπαππά  Μαρία,
7.Σακελλαρίου Ευθύμιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζαν  και  οι  πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Kοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  &  Αγ.  Θεοδώρων  ήτοι  οι  κ.κ.  Σακέλλης
Μάριος και Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αντίστοιχα.
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Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος στη συνεδρίαση συνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Βασιλείου Βασίλειος
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας Σακέλλης Μάριος.

Κατά την συζήτηση του 1  ου   θέματος και πριν την λήψη απόφασης επ΄ αυτού  
συνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Σακελλαρίου Ευθύμιος.

Πριν  την  συζήτηση  του  6  ου   θέματος  αποχώρησε  από  την  συνεδρίαση  ο  
δημοτικός σύμβουλος Ασημακόπουλος Χρήστος.

Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Το  από  31-03-2021  υπηρεσιακό  σημείωμα  του  Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων  προς  την  Κοινότητα  Αγίων  Θεοδώρων  περί
γνωμοδότησης  για  την  τοποθέτηση  παροχής  ΦΟΠ  επί  της  οδού  Σωτηρίου
Λάμπρου,  καθότι  η  εν  λόγω  παροχή  είναι  απαραίτητη  για  την  ηλεκτροδότηση
υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται  ύστερα από
την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην ΠΕΟΑΚ.
2. Το υπ΄ αριθ. 1322/2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου σύμφωνα με το οποίο η
εν λόγω  σύνδεση θα κοστίσει #293,07# € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
24%).
3. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον ΚΑ 20-7325.023 του
σκέλους  των  εξόδων  του  με  τίτλο:  Επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού  και  λοιπές
δαπάνες εγκαταστάσεων και  έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του
Δήμου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων, έχει εγγραφεί πίστωση για την κάλυψη της εν
λόγω δαπάνης.
4. Η υπ΄ αριθ. 14/2021 Απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων με
την οποία εισηγείται θετικά περί της τοποθέτησης αυτής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

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

Εγκρίνει την τοποθέτηση ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ στην οδό Σωτηρίου Λάμπρου
στους  Αγίους  Θεοδώρους  για  την  ηλεκτροδότηση  υφιστάμενων  φωτιστικών
σωμάτων, σύμφωνα με το από 31-03-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου μας και την υπ΄ αριθ. 14/2021 Απόφαση
Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  60/2021.

Ο Πρόεδρος                  Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 19 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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