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Από το Πρακτικό 36/20.10.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

                 Αριθμός Απόφασης  269/2021

Θέμα 3ο Η.Δ.: «Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη και Εξαμιλίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη   και ώρα  18:00 συνήλθε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων,  σε  τακτική συνεδρίαση,  μέσω  τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΠΝΠ)  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184 οικ.19515/12.10.2021 του Υπουργείου
Εσωτερικών,  και  την  Αριθμ.  Δ1αΓ.Π.οικ.61910/07-10-2021  (ΦΕΚ  4674/08-10-2021  τεύχος  Β΄)  ΚΥΑ  «Έκτακτα  μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 09 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 30190/15-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου
Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά,
καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                  ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης    
5. Πούρος  Γεώργιος
6. Κόλλια Κωνσταντίνα 
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Παπαδημητρίου Σωτήριος, εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου ΘΗΔ έως τη λήξη

10. Πνευματικός Αλέξανδρος
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Κεφάλας Σταύρος,  εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου ΘΗΔ έως τη λήξη

13. Ζώγκος Ανδρέας
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
15.Σταυρέλης Νικόλαος
16.Μουρούτσος Γεώργιος 
17.Δόντης Μιχαήλ
18.Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
19. Μανωλάκης Δημήτριος 
20. Πλατής Σπυρίδων 
21. Πιέτρης Γεώργιος
22. Κορδώσης Χρήστος 
23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
24. Ξύδη Μιχαλίτσα
25. Γκερζελής Ιωάννης 
26.Πιέτρης Τιμολέων
27.Τζέκου Παρασκευή 

1. Λαμπρινός Παναγιώτης
   2   Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος
   3. Μπουρσέ Ηλίας
   4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
   5. Καλλίρης Πελοπίδας
   6. Κονδύλης Μαρίνος
  
. 
 

     

       
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Από  τους  Προέδρους  των  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα  συμμετείχε  μόνο  ο  Πρόεδρος  της  Κοινότητας  Κλένιας  κ.
Παναγιώτης Μπακλώρης .
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη και Εξαμιλίων», έθεσε υπόψη των με-
λών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 30135/15-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»
ΣΧΕΤ.:  Το αρ. 24748/30-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψη :
1) Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, στην οποία αναφέρεται ότι : ΄΄1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα

θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου ορ-
γάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄.

2) Τις παρ. 1 και 2β του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016, στις οποίες αναφέρεται ότι : ΄΄1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περι -
στάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις
προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) …..  β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν
μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους : αα) στόχος της σύμβασης
είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνι -
κούς λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησί-
ας….΄΄

3) Το άρθρο 75, παρ. 1 του Ν. 3463/2006, στο οποίο αναφέρεται ότι : ΄΄Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και
ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστα-
σία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.  Οι αρμοδιότη -
τες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. ….3. Ο
εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοι -
νωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας΄΄.

4) Τα αρ. 10512 και 10513/2021 έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας προς τη ΔΕΔΔΗΕ περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού.
5) Την αρ. 4291/2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ για τον αριθμό παροχής : ΦΟΠ 07/2021, στη θέση ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για τον ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟ ΣΤΕΦΗ, κατόπιν της αρ. 38630/31-10-2019 αίτησής του. Ποσό προσφοράς ΔΕΔΔΗΕ: 8.101,91 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24%. Πλέον 1,50€ τα έξοδα πληρωμής τράπεζας.

6) Την αρ. 4896/2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ για τον αριθμό παροχής:ΦΟΠ 09/2021, στη θέση ΕΞΑΜΙΛΙΑ  για τον ΧΡΗΣΤΟ
ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ, κατόπιν της αρ. 30924/2020 αίτησής του. Ποσό προσφοράς ΔΕΔΔΗΕ: 4.610,41€  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%. πλέον 1,50€ τα έξοδα πληρωμής τράπεζας.

Παρακαλούμε

Όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα των ανωτέρω επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού με τη σχετική δαπάνη των:
1) 12.712,32€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τις επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και 
2) 1,50€ για τα έξοδα πληρωμής κάθε περίπτωσης, ήτοι συνολικά για τις οκτώ περιπτώσεις 3,00€.

      Δηλαδή γενικό σύνολο: 12.715,32€>>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς
στα  ηχογραφημένα  πρακτικά  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του,  την  με  αριθμ.  πρωτ.  30135/15-10-2021  εισήγηση  του  Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού
Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020
(Α΄76),  τις  εγκυκλίους  426/77233/13.11.2020 και  158οικ.7423/26.4.2021  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την
Δ1αΓ.Π.οικ.61910/07-10-2021 (ΦΕΚ 4674/08-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την παρ. 4 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και δεδομένου
ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74,
παρ. 10 του Ν. 4555/2018),
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα των ανωτέρω Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού, για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στις ανωτέρω
περιοχές του Δήμου Κορινθίων, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 12.715,32€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
24%.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  36   / 269/ 2021

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 - 10 - 2021
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ    
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