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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  4

της  13ης  Φεβρουαρίου  2017

Αριθμός Απόφασης  30 
Θ Ε Μ Α   12ο:Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού εκτός

των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2017.
         
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 05:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 2223/09-02-2017 
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν δημοτικό 
σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - 
Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας 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 δέκα οκτώ (18), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Κορδαλή Σωτηρία, 
7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Παντελέου Κων/νος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
10.Πέρρας Σωτήριος, 11.Πρωτοπαππά Μαρία, 12..Ρουμελιώτης Γεώργιος, 
13.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 
16.Κοφινάς Ηλίας, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, 
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα.

 Α π ό ν τ ε ς: 1.Ράτης Σπυρίδων, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου 
Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Νικόλαος, 7.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική,  οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, 
Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δ.σ. Βαρελάς Παναγιώτης και Γεωργίου 
Χαράλαμπος και αποχώρησε ο δ.σ. Κοφινάς Ηλίας.

Αφού αποφασίστηκε η συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων προσήλθε ο δ.σ. 
Ράτης Σπυρίδων.



Συζητουμένου του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη 
συζήτηση δύο εκτάκτων θεμάτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η υπ’ αριθμ. 14/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
χορηγήθηκε άδεια μεταφοράς νερού Λουτρακίου προς πώληση σε βυτιοφορείς, σε 
περιοχές των Δήμων Κορινθίων, Βέλου- Βόχας και Σικυωνίων για το έτος 2016.

2.Η με αριθμ. πρωτ. Δήμου 22876/12-12-2016 κοινή αίτηση των α)Θεοδώρου 
Μπασιάκου, β)΄Αννας Τσολακοπούλου, γ)Αικατερίνης Βικτωράτου, δ)Γεωργίου 
Μπράιλα, και ε)Ευαγγέλου Μαντά, με την οποία ζητούν από τον Δήμο μας άδεια 
πώλησης 50 κ.μ νερού ημερησίως  για το έτος 2017, εκτός διοικητικών ορίων του, 
προκειμένου να το μεταφέρουν με τα ιδιόκτητα βυτιοφόρα αυτοκίνητά τους προς 
πώληση σε περιοχές των Δήμων Κορινθίων, Σικυωνίων και Βέλου- Βόχας.

3.Το υπ’ αριθμ.. 3768/30-12-2016 απαντητικό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. 
Κορίνθου στο σχετικό υπ΄αριθμ.  22914/05-12-2016 έγγραφο του Γραφείου Εσόδων 
του Δήμου μας, σύμφωνα με το οποίο  οι βεβαιώσεις που έχουν δοθεί στους 
προαναφερόμενους βυτιοφορείς Κορίνθου, για την ανάγκη υδροδότησης ορισμένων 
περιοχών, βρίσκονται σε ισχύ.

4.Οι υπ΄αριθμ 144/2011, 14/2014 και 220/2015 αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στους 
ανωτέρω 5 βυτιοφορείς η πώληση πόσιμου νερού μέσω βυτιοφόρων σε 
συγκεκριμένες περιοχές του εν λόγω Δήμου για τον καθένα, όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στις αποφάσεις.

5.Η υπ’ αριθμ. 69/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Σικυωνίων με την οποία επιτρέπεται σε δύο από τους ανωτέρω πέντε (5) βυτιοφορείς 
Κορίνθου και συγκεκριμένα στον Θεόδωρο Μπασιάκο και στον Γεώργιο Μπράιλα η 
πώληση πόσιμου νερού μέσω βυτιοφόρων, λόγω μη επάρκειας του ποσίμου νερού  
του Δήμου, σε συγκεκριμένες περιοχές για τον καθένα, όπως αναφέρονται αναλυτικά 
στην ανωτέρω απόφαση.

6.Το γεγονός ότι ο Μπασιάκος Θεόδωρος και ο Μπράιλας Γεώργιος μετά τη 
χορήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο της άδειας πώλησης νερού για το έτος 2017, 
και προκειμένου να εγκριθεί από την Υγειονομική Υπηρεσία και εκδοθεί η τελική 
άδεια πώλησης νερού για το 2017, θα προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου μας τις νέες αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

7.Το υπ΄αριθμ. 5629/14-12-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ–ΑΓ.Θ.. σύμφωνα με 
το οποίο ισχύουν για τους ανωτέρω αιτούντες βυτιοφορείς οι διαπιστώσεις του από 
11-2-2011 γνωμοδοτικού σημειώματος της Επιχείρησης. 

8.Το από  25-01-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Εσόδων του 
Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, σχετικά με το εν λόγω θέμα, στο οποίο 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι εν λόγω βυτιοφορείς έχουν εξοφλήσει  έως σήμερα 
το δικαίωμα εμπορίας νερού για το έτος 2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις 
διατάξεις του κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης  Δ.Ε.Υ.Α., μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)

Εγκρίνει  το αίτημα των βυτιοφορέων: Κορίνθου α)Θεόδωρου ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ 
β)΄Αννας ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ γ)Αικατερίνης ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ, δ)Γεωργίου ΜΠΡΑΪΛΑ 
και ε)Ευαγγέλου ΜΑΝΤΑ για μεταφορά νερού Λουτρακίου προς πώληση, με τον 
περιορισμό της διανομής του νερού αποκλειστικά σε περιοχές των Δήμου  Κορινθίων 
,   Βέλου – Βόχας & Σικυωνίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται για τον καθένα στις 
σχετικές αποφάσεις,  με τους παρακάτω όρους :



1.Το νερό θα λαμβάνεται από μία βάνα του Δήμου, η οποία βρίσκεται στο 
Πάρκο Ι. Λέκκα - Δ. Μάτση .

2.Η διάρκεια παροχής νερού στους ανωτέρω βυτιοφορείς ορίζεται για το 
χρονικό διάστημα  έως 31-12- 2017.

3.Η ετήσια ποσότητα που θα χορηγείται θα είναι κατ’ ανώτατο όριο (12.000) 
δώδεκα χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού και θα κατανέμεται με ευθύνη των βυτιοφορέων.

4.Στα βυτιοφόρα θα αναγράφεται η ένδειξη "Δίκτυο ύδρευσης Δημοτικής 
Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας" και θα πρέπει να εξασφαλίσουν βεβαίωση της 
αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, προσκομίζοντάς την στην Υπηρεσία μας, ότι 
τηρούνται οι απαραίτητοι όροι υγιεινής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 
7 του Β.Δ 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 2 του Ν. 1080/80.

5.Το δικαίωμα εμπορίας νερού παραμένει στα 2,93 €/κ.μ. σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. 198/1991 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που νομιμοποιήθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 17108/30-9-1991 όμοια Νομαρχίας.

6.Εάν διαπιστωθεί πρόβλημα στην ομαλή υδροδότηση της πόλεως 
Λουτρακίου, να δύναται ο Δήμος μας να διακόψει την τροφοδοσία νερού των 
ανωτέρω χωρίς άλλη διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι οι βυτιοφορείς Μπασιάκος Θεόδωρος και Μπράιλας 
Γεώργιος οφείλουν, κατόπιν λήψης της παρούσας, να προσκομίσουν νεότερες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με τις περιοχές 
διανομής νερού.
            Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     30/2017.

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη
                                           (΄Επονται  υπογραφές )

                                                        Ακριβές Αντίγραφο 
                                                Λουτράκι 14  Φεβρουαρίου 2017

    Ο Πρόεδρος


