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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/13.04.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 59/2020

Θέμα 6ο : «Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Κορινθίων»
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
έλαβε χώρα δια περιφοράς, η 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα
από την με αριθμ. πρωτ. 10747/09-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 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, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας
και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων
των δημοτικών συμβούλων, την 13η Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα
λήξης 11:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11-3-2020) και την αριθμ. πρωτ.
18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου
του ΥΠΕΣ και την αριθμ. εγκυκλίου 40 αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών
(33) μελών συμμετείχαν τα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Σταυρέλης Νικόλαος
13. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Μανωλάκης Δημήτριος
16. Δόντης Μιχαήλ
17. Κονδύλης Μαρίνος
18. Καρασάββας Ιωάννης
19. Λαμπρινός Παναγιώτης
20. Κεφάλας Σταύρος
21. Ζώγκος Ανδρέας
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Γκερζελής Ιωάννης
24. Κορδώσης Χρήστος
25. Ασημακόπουλος Μάριος
26. Τζέκου Παρασκευή

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΑ
Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
Μελέτης Χρήστος
Μπουρσέ Ηλίας
Καλλίρης Πελοπίδας
Πιέτρης Γεώργιος
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πλατής Σπυρίδων
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Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν
τηλεφωνική επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης
Για το ανωτέρω 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού
στο Δήμο Κορινθίων», είχε αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η με αριθμ. πρωτ. 8595/11-3-2020
εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
<<«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

- Τις παραγράφους 1 και 2β’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και
- Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010,
Σας διαβιβάζουμε:
1. Α) την υπ’ αριθμ. πρωτ: 34093/07-10-2019 αίτηση του κου Μάρκου Μαυριά με την οποία ζητά
τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολόνα της Δ.Ε.Η. για τη βελτίωση του
ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Ηλιού 36 στη περιοχή «Ποσειδωνίας» της Ενότητας Κορίνθου του
Δήμου Κορινθίων. Ο δρόμος διέρχεται μπροστά από την ιδιοκτησία του.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2488/24-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να
μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 4660/11-02-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 0962/11-02-2019)
ποσού 48,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 32250/18-09-2019 αίτηση της κας Αλεξάνδρας Λεουνάκη, με την οποία
ζητά την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολόνα της Δ.Ε.Η. για τη βελτίωση του
ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι της στα Αθίκια Κορινθίας.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 39287/05-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να
μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 5306/14-02-2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 01101/14-022020) ποσού 48,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2521/22-01-2019 αίτηση του κου Εμμανουήλ Χρυσολούρη με την οποία
ζητά την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού επί της ανωνύμου οδού, στην περιοχή «Αγιος Δημήτριος» της
Κοινότητας Ξυλοκέριζαας της Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων για τη βελτίωση του
ηλεκτροφωτισμού.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 25754/26-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να
μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 4659/11-02-2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 00966/11-022020) με το οποίο ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. μας
γνωστοποίησε πως απαιτείται η τοποθέτηση δύο στύλων και δύο φωτιστικών σωμάτων και η
καταβολή του ποσού 2.314,83€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Α) την υπ’ αριθμ. πρωτ: 27498/07-08-2019 αίτηση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού συλλόγου
«Αγιος Κοσμάς Εξαμιλίων» με την οποία ζητά την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού επί της ανωνύμου
οδού, που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Κοσμά της Ενότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, για τη
βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ:43407/03-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να
μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 7488/03-03-2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 01517/28-022020) με το οποίο ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. μας
γνωστοποίησε πως απαιτείται η τοποθέτηση ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος και η
καταβολή του ποσού 1.157,42€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΔΑ: Ω9ΒΙΩΛ7-Ρ0Ρ

5. Α) την υπ’ αριθμ. πρωτ: 41859/21-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς τον ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει
επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για το νέο μετρητή με αριθμό 31608839 στη θέση
«Ράχη Μπόσκα» της Κοινότητας Ξυλοκέριζας της Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων, διότι ο
υπάρχων μετρητής δεν επαρκεί για την ηλεκτροδότηση όλων των φωτιστικών σωμάτων της περιοχής.
Β) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 4758/11-02-2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 0971/11-02-2020)
ποσού 293,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με ανωτέρω 1Γ, 2Γ, 3Γ, 4Γ και 5Γ απαντητικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, για την
υλοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στον Δήμο Κορινθίων
απαιτείται συνολικά η καταβολή ποσού 3.862,04 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
Παρακαλούμε για την έκφραση γνώμης περί της αναγκαιότητας επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στις
ανωτέρω περιοχές του Δήμου Κορινθίων.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(οι κ.κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, Βασίλειος Ταγαράς και Μαρίνα Ραντίτσα –Βασιλάκου,
απέχουν)
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
3.862,04€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
Η διάθεση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1δ΄ του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 59 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15- 04 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

