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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 7ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5ο: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     34 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 502/20.05.2011 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες  
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος:Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος:Δρουγκάνης Μιχαήλ

4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Με την  /2011 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας  
παραχωρήθηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας η αρμοδιότητα 
της επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα 
σήμερα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση επέκτασης δημοτικού 
φωτισμού σε οδικούς κόμβους και στην είσοδο  της πόλης, που θεωρούμε 
ότι είναι άμεσης ανάγκης για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. 
Προτείνω να εγκριθούν για επέκταση  Δημοτικού Φωτισμού οι 
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παρακάτω αιτήσεις προς τη ΔΕΗ οι οποίες εκκρεμούν από παρελθόντα 
έτη:

1. Αρ. πρωτ.: 4111/26.07.2010 για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 
από τo νέο κόμβο Ερμιόνης – Θερμησάις – Ηλιοκάστρου μέχρι την 
διασταύρωση Αγίων Αναργύρων (στροφή Ιπποκράτη). Για την 
παραπάνω αίτηση έχουμε την υπ’ αριθμ. 69/5.11.2010 απάντηση 
της ΔΕΗ, που μας γνωστοποιεί ότι από τη μελέτη της αιτούμενης 
επέκτασης δικτύου, προκύπτει συμμετοχή που ανέρχεται στο 
συνολικά στο ποσό των 5.791,08 € με το ΦΠΑ.

2.  Αρ. πρωτ.: 1725/09.04.2009  για τοποθέτηση φωτιστικών 
σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού στον Περιφερειακό Δρόμο στην 
περιοχή Αργύρη Σκούρτη. Για την παραπάνω αίτηση έχουμε την 
υπ’ αριθμ. 25/19.08.2010 απάντηση της ΔΕΗ, που μας γνωστοποιεί 
ότι από τη μελέτη της αιτούμενης επέκτασης δικτύου, προκύπτει 
συμμετοχή που ανέρχεται στο συνολικά στο ποσό των 4.400,45 € 
με το ΦΠΑ.

3. Αρ. πρωτ.:1215/16-03-2010  για τοποθέτηση φωτιστικoύ σώματος 
Δημοτικού Φωτισμού στη θέση OΡΛΕΝΤΙ. Για την παραπάνω 
αίτηση έχουμε την υπ’ αριθμ. 79/10.11.2010 απάντηση της ΔΕΗ, 
που μας γνωστοποιεί ότι από τη μελέτη της αιτούμενης επέκτασης 
δικτύου, προκύπτει συμμετοχή που ανέρχεται στο συνολικά στο 
ποσό των 290,53€ με το ΦΠΑ.

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:
Εγκρίνει για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού τις παρακάτω αιτήσεις:
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1. Αρ. πρωτ.: 4111/26.07.2010 για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
Δημοτικού Φωτισμού από τo νέο κόμβο Ερμιόνης – Θερμησάις – 
Ηλιοκάστρου μέχρι την διασταύρωση Αγίων Αναργύρων (στροφή 
Ιπποκράτη). Για την παραπάνω αίτηση έχουμε την υπ’ αριθμ. 
69/5.11.2010 απάντηση της ΔΕΗ, που μας γνωστοποιεί ότι από τη 
μελέτη της αιτούμενης επέκτασης δικτύου, προκύπτει συμμετοχή 
που ανέρχεται στο συνολικά στο ποσό των 5.791,08 € με το ΦΠΑ.

2.  Αρ. πρωτ.:1725/09.04.2009 για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
Δημοτικού Φωτισμού στον Περιφερειακό Δρόμο στην περιοχή 
Αργύρη Σκούρτη. Για την παραπάνω αίτηση έχουμε την υπ’ αριθμ. 
25/19.08.2010 απάντηση της ΔΕΗ, που μας γνωστοποιεί ότι από τη 
μελέτη της αιτούμενης επέκτασης δικτύου, προκύπτει συμμετοχή 
που ανέρχεται στο συνολικά στο ποσό των 4.400,45 € με το ΦΠΑ.

3. Αρ. πρωτ.:1215/16-03-2010  για τοποθέτηση φωτιστικoύ σώματος 
Δημοτικού Φωτισμού στη θέση OΡΛΕΝΤΙ. Για την παραπάνω 
αίτηση έχουμε την υπ’ αριθμ. 79/10.11.2010 απάντηση της ΔΕΗ, 
που μας γνωστοποιεί ότι από τη μελέτη της αιτούμενης επέκτασης 
δικτύου, προκύπτει συμμετοχή που ανέρχεται στο συνολικά στο 
ποσό των 290,53€ με το ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     34/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μιχάλης Δρουγκάνης, Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ +


