
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ               ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 6 της 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  Αριθμός Απόφασης 38  ΘΕΜΑ 9ο : Γνωμοδότηση επί της επέκτασης ή μη  δημοτικού φωτισμού στην  περιοχή Λουτρακίου.   Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 13 η του μηνός Απριλίου , του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 6050/08-04-2016 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί " Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης'', σε κάθε ένα Σύμβουλο και τον κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, 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 Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6. ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΙΡΗ) 7.ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2.ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 3. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και κλήθηκαν νόμιμα.   Επί του ανωτέρω 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής: 1. α)Την από 18/03/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας του Δήμου μας περί τοποθέτησης φωτιστικού σώματος  β)Την υπ΄ αριθμ.17235/7-8-2014 αίτηση της κας Περιχάρου Ιωάννας 2. Το από 16/03/2016 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τ.Υ. περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στις οδούς Π. Γιάτρισσας  και Απόλλωνος, στη συμβολή τους με τον Περιφερειακό δρόμο Λ-Π, λόγω της αυξημένης κίνησης τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.   



3.α) Την από 21/03/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. περί τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε στύλους της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και συγκεκριμένα στην περιοχή ‘’ ΦΑΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ΄΄ στο Λουτράκι. Οι στύλοι βρίσκονται από τον χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου, έως και τον Φάρο του Πολεμικού Ναυτικού. β) Το υπ΄ αριθμ.2908/18-02-2016 σχετικό διαβιβαστικό της Δ/νσης Τ.Υ. προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. γ) Το από 30/03/2016 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σχετικά με το κόστος για την εν λόγω τοποθέτηση 4.α)Την από 04/04/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. περί τοποθέτησης ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην περιοχή Όαση Λουτρακίου β)Την υπ΄ αριθμ. 1547/1-2-2016 αίτηση της κας Ζηλάκου Χαραλαμπίας γ) Το υπ΄ αριθμ.2895/17-02-2016 σχετικό διαβιβαστικό της Δ/νσης Τ.Υ. προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. δ) Το από 22/03/2016 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σχετικά με το κόστος για την εν λόγω επέκταση   Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, και της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, κατόπιν προελέγχου του ανωτέρω αιτήματος & μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του.  ΟΜΟΦΩΝΑ   Γνωμοδοτεί για την  επέκταση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε                              διάφορες περιοχές του Δήμου μας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης, και συγκεκριμένα:   α) Την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στο Λουτράκι , προς ικανοποίηση του αιτήματος της κας Περιχάρου Ιωάννας β) Την επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στις οδούς Π. Γιάτρισσας  και Απόλλωνος, στη συμβολή τους με τον Περιφερειακό δρόμο Λ-Π, λόγω της αυξημένης κίνησης τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.   γ) Την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε στύλους της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και συγκεκριμένα στην περιοχή ‘’ ΦΑΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ΄΄ στο Λουτράκι. Οι στύλοι βρίσκονται από τον χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου, έως και τον Φάρο του Πολεμικού Ναυτικού. δ) Την τοποθέτηση ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην περιοχή Όαση Λουτρακίου, προς ικανοποίηση του αιτήματος της κας Ζηλάκου Χαραλαμπίας    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 37/2016.    Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  ( έπονται υπογραφές) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 18/04/2016 Η Πρόεδρος Δ.Κ. 


