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

της 13ης Φεβρουαρίου 2017

Αριθμός Απόφασης  24
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
                 Δήμου μας και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου
                 Ανάπτυξης για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας
                 "Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αγίων Θεοδώρων".

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 17:30, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 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 
δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 7.Πέρρας Σωτήριος, 8.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 9.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, 10.Θυμής Μιχαήλ, 11.Κορδαλή Σωτηρία, 12.Ρουμελιώτης 
Γεώργιος, 13.Παντελέου Κων/νος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης 
Αθανάσιος, 16.Κοφινάς Ηλίας, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος 
Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων 
Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης & 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.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης. 



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος, προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Βαρελάς 
Παναγιώτης και Γεωργίου Χαράλαμπος που παρέμειναν έως και το τέλος της 
συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος απουσίαζε μέχρι και την ολοκλήρωση 
της συνεδρίασης, ενώ προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ράτης 
Σπυρίδωνας που παρέμεινε έως και το τέλος αυτής.

Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη 
συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών 
του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 367/28-12-2012 (ΑΔΑ:ΒΕΙΛΩΛ3-ΣΧ8) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, για την οποία εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 2546/44285/12-8-2013 
Διαπιστωτική Πράξη της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, και με την οποία εγκρίθηκαν
 η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λουτρακίου – Αγ. 
Θεοδώρων και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης , με 
φορέα εκτέλεσης το Ι.Γ.Μ.Ε., για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας 
‘’Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης  περιοχής Αγίων Θεοδώρων’’ και
 οι όροι συμμετοχής στην ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση, 
2. Η από 5/09/2013 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λουτρακίου 
– Αγ. Θεοδώρων και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
με φορέα εκτέλεσης το Ι.Γ.Μ.Ε., η οποία συνάφθηκε δυνάμει της 
προαναφερθείσας Απόφασης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 13.1 αυτής, καμία 
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται, χωρίς 
έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των δύο συμβαλλομένων 
μερών εξουσιοδοτημένων σύμφωνα με το νόμο, ενώ σύμφωνα με το  άρθρο 
9.2 η εισήγηση προς τους συμβαλλομένους των τροποποιήσεών της αποτελεί 
έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησής της.
3. Οι υπ’ αριθ. 28/2015 (ΑΔΑ:7ΕΟ6ΩΛ3-ΒΝΠ) & 189/2015 (ΑΔΑ:70Ν3ΩΛ3-
ΦΕΣ) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες εγκρίθηκε η 
αντικατάσταση των αιρετών μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, λόγω λήξης της θητείας της 
προηγούμενης δημοτικής αρχής. 
4. Η υπ' αριθ. 211/2015 (ΑΔΑ:7ΣΖ0ΩΛ3-ΥΞ0) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της ανωτέρω 
Προγραμματικής Σύμβασης, μέχρι 05-09-2017,  σύμφωνα με το άρθρο 8 
αυτής όπου γίνεται λόγος για τη διάρκειά της και για τη δυνατότητα 
παράτασής της.
5. Το από 24/10/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο 
εισηγείται προς τους συμβαλλομένους την τροποποίηση αυτής, ως προς το 
άρθρο 3 ("αντικείμενο της Σύμβασης"), αφού έλαβε υπόψη την πορεία 
υλοποίησης των εργασιών σε σχέση με τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις 
νέες αναγκαιότητες που προέκυψαν. 
6. Το υπ’ αριθ. 257/17-01-2017 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 1336/25-01-
2017) έγγραφο της Δ/νσης Υδρογεωλογίας του ΙΓΜΕ, περί τροποποίησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.



Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις των άρθρων 65 και 100 του Ν. 3852/2010, 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
(με τη λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της από 5/09/2013 Προγραμματικής 
Σύμβασης, συναφθείσας μεταξύ του Δήμου μας και του Εθνικού Κέντρου 
Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, με φορέα εκτέλεσης το Ι.Γ.Μ.Ε., για την 
εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας "Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης 
περιοχής Αγίων Θεοδώρων", σύμφωνα με το πρακτικό της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης και το αναφερόμενο στο προοίμιο της παρούσας έγγραφο 
του ΙΓΜΕ.

Η παρούσα τροποποίηση αφορά το άρθρο 3 αυτής ("αντικείμενο της 
Σύμβασης"), στο οποίο σημειώνονται οι κάτωθι αλλαγές:

«Τροποποίηση του Άρθρου 3. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Στη μη αριθμημένη 3η Παράγραφο, περίπτωση 5 της από 5-9-2013 

σύμβασης, η πρόταση: «Στις τέσσερις εποχές του έτους (χειμώνας, άνοιξη, 
καλοκαίρι, φθινόπωρο) θα ληφθούν δείγματα για μικροβιολογικές αναλύσεις», 
αντικαθίσταται και η περίπτωση 5 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 Δειγματοληψίες νερού στα σημεία του αντιπροσωπευτικού δικτύου και των 

πηγών. Σε όλες τις περιπτώσεις θα εκτελούνται μετρήσεις φυσικοχημικών 
ιδιοτήτων των νερών επί τόπου (pH, αγωγιμότητας, διαλυμένου οξυγόνου, 
θερμοκρασίας νερού και αέρα κ.λ.π.).Τουλάχιστον μία φορά κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης, θα ληφθούν δείγματα για μικροβιολογικές 
αναλύσεις από επιλεγμένα σημεία παρακολούθησης. Σε όλα τα δείγματα θα 
γίνουν πλήρεις χημικές αναλύσεις για την περιεκτικότητά τους σε ανόργανα 
στοιχεία και επιλεκτικά για οργανικά.

Στη μη αριθμημένη 3η Παράγραφο, περίπτωση 11 της από 5-9-2013 
σύμβασης η φράση «..μέσου βάθους 150m και διαμέτρου 12 ¼ in…» 
αντικαθίσταται και γίνεται προσθήκη μιας ακόμα πρότασης, οπότε η 
περίπτωση 11 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 Ανόρυξη τριών  ερευνητικών  γεωτρήσεων, εκτιμώμενου βάθους 170 - 

220m  και διαμέτρου  12¼ in, για τη διερεύνηση των γεωλογικών 
σχηματισμών, εντός των οποίων, εν δυνάμει, αναπτύσσονται υδροφορείς 
που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την υδρευτική υποδομή. Εφόσον δεν 
είναι εφικτή η κατασκευή – ολοκλήρωση γεώτρησης, για τεχνικούς λόγους, 
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί διάτρηση – κατασκευή σε νέα θέσης, 
χωρίς ωστόσο το τελικό κόστος να υπερβαίνει το αρχικό προϋπολογισθέν, 
που αφορά το σύνολο των εργασιών των γεωτρήσεων, δηλαδή 63.413,88 
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Στην περίπτωση που κριθούν 
επιτυχούσες θα σωληνωθούν με σωλήνες 8 5/8 in και θα μετατραπούν σε 
παραγωγικές. 

Τις γεωτρήσεις θα ακολουθήσουν οι ενδεδειγμένες αντλητικές δοκιμασίες 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των 
υδροφορέων, που ενδεχομένως θα εντοπισθούν και να σχεδιασθεί η 
κατάλληλη εκμετάλλευσή τους.

Στη μη αριθμημένη 3η Παράγραφο, της από 5-9-2013 σύμβασης 
προστίθεται η περίπτωση 12 ως ακολούθως:
 Εκπόνηση "Μελέτης Αναγνώρισης Ιαματικού Φυσικού Πόρου".



Στη μη αριθμημένη 7η παράγραφο, περίπτωση 3 της από 5-9-2013 
σύμβασης, στη φράση: «Κατάρτιση πιεζομετρικών χαρτών (θερινών και 
χειμερινών) σε κλίμακα 1:50.000», γίνεται προσθήκη μιας φράσης και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 Κατάρτιση πιεζομετρικών χαρτών (θερινών και χειμερινών) σε κλίμακα 

1:50.000, εφόσον τα διαθέσιμα δεδομένα το επιτρέπουν (ύπαρξη 
πιεζομέτρων γεωτρήσεων, γεωτρήσεις σε μη λειτουργία κ.λπ.).

Στη μη αριθμημένη 7η παράγραφο, περίπτωση 4 της από 5-9-2013 
σύμβασης, στη φράση: «Οριοθέτηση των υπόγειων λεκανών απορροής, της 
διεύθυνσης ροής και της υδραυλικής κλίσης του υπόγειου νερού στις 
αντίστοιχες περιόδους ισχύος των πιεζομετρικών  χαρτών», γίνεται προσθήκη 
μιας φράσης και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 Οριοθέτηση των υπόγειων λεκανών απορροής, της διεύθυνσης ροής και 

της υδραυλικής κλίσης του υπόγειου νερού στις αντίστοιχες περιόδους 
ισχύος των πιεζομετρικών χαρτών, εφόσον τα διαθέσιμα δεδομένα το 
επιτρέπουν (ύπαρξη πιεζομέτρων γεωτρήσεων, γεωτρήσεις σε μη 
λειτουργία κ.λπ.).

Στη μη αριθμημένη 7η παράγραφο, περίπτωση 6 της από 5-9-2013 
σύμβασης, στη φράση: «Υπολογισμός του μηχανισμού εξάντλησης των 
αποθεμάτων των υδροφορέων της περιοχής και της επανατροφοδοσίας τους 
κατά τη χειμερινή περίοδο» αντικαθίσταται η λέξη «Υπολογισμός» και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 Εκτίμηση του μηχανισμού εξάντλησης των αποθεμάτων των υδροφορέων 

της περιοχής και της επανατροφοδοσίας τους κατά τη χειμερινή περίοδο.»
Κατά τα λοιπά η από 5/9/2013 Προγραμματική Σύμβαση παραμένει σε 

ισχύ, παραταθείσα έως 05-09-2017.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της τροποποιητικής 
Σύμβασης, στην οποία θα συμπεριληφθούν οι ανωτέρω αλλαγές.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  24/2017.

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
             Λουτράκι 14 Φεβρουαρίου 2017

           Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


