
       
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
         ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
   ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  24

της  15ης   Νοεμβρίου 2017

Αριθμός Απόφασης 265
Θ Ε Μ Α  18ο:Χορήγηση  ή μη στους Λιάκο Δ. Παντελή & Τσεκούρα Ν. Δημήτρη

 - ΄Ολιβερ παροχής νερού (βάνα) και άδεια μεταφοράς ποσιμου
 νερού προς πώληση εντός των ορίων του Δήμου μας.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 15η   του μηνός  
Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 05:30 
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' 
αριθμ. 23834/10-11-2017 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  
δεκαπέντε  (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δ.Κ.  Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου 
Ελένη, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, 
καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Στάμου Γεώργιος, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 
7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, 
10.Θεοδώρου Αγγελική, 11.Πέτρου Θεόδωρος, 12.Ασημακόπουλος Χρήστος, 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.



Mετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε 
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Δόσχορης Κων/νος, 
Ασημακόπουλος Χρήστος, Θεοδώρου Αγγελική και Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι 
παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης..

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν τη λήψη απόφασης επί του 2ου 
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θυμής Μιχαήλ και Βαρελάς 
Παναγιώτης, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 
ο δημοτικός σύμβουλος Πέρρας Σωτήριος.

Πριν τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 
ο δημοτικός σύμβουλος Μουζάκης Αθανάσιος.

Επί του 18ου θέματος, ύστερα από τη συζήτηση ενός εκτάκτου και την 
πρόταξη ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Οι υπ΄αριθμ. 9643/24-05-2017 και 19663/22-09-2017 αιτήσεις των 
Λιάκου Παντελή του Δημητρίου και Τσεκούρα Δημήτρη - ΄Ολιβερ του 
Νικολάου με την οποία ζηούν παροχή νερού (βάνα) από το κεντρικό δημοτικό 
υδροδίκτυο για να μεταφέρουν νερό Λουτρακίου εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου μας.

2.Την υπ΄αριθμ. 221/1988 απόφαση Δημ. Συμβουλίου με την οποία ο 
αριθμός των βυτιοφόρων και των αδειών για την περιοχή του Δήμου μας 
καθορίστηκε σε δέκα (10).

3.Την υπ΄αριθμ. 369/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου βάσει της 
οποίας χορηγήθηκε άδεια πώλησης νερού σε επτά (7) βυτιοφορείς, για το 
έτος 2017, προκειμένου να μεταφέρουν πόσιμο νερό εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου μας.

4.Την υπ΄αριθμ. 3891/10-10-2017 (πρωτ. Δήμου 22063/2017) 
γνωμοδότηση της ΔΕΥΑΛΠ για την μη επιβολή περιοριστικών μέτρων 
διάθεσης πόσιμου νερού μέσω βυτιοφόρων.

5.To από 30-10-2017 υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά με τις ανωτέρω 
υποβληθείσες  αιτήσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς 
και τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων ΄Υδρευσης της ΔΕΥΑ, μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση στους Λιάκο Παντελή του Δημητρίου και Τσεκούρα 
Δημήτρη - ΄Ολιβερ του Νικολάου, κατοίκους Λουτρακίου, άδειας παροχής 
νερού (βάνας) από το κεντρικό υδροδίκτυο του Δήμου καθώς και  μεταφοράς 
πόσιμου νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι ακολούθως θα προσκομίσουν: α)  ατομικό βιβλιάριο 
υγείας (θεωρημένο για το τρέχον έτος), β) φωτοτυπία ταυτότητας, γ) άδεια 
κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος και βεβαίωση καταλληλότητας (του 
υλικού κατασκευής του βυτίου), από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, του 
βυτιοφόρου οχήματος προκειμένου για την μεταφορά πόσιμου νερού και δ) 
δύο φωτογραφίες. 



Προκειμένου δε να εκδοθεί η άδεια εμπορίας πόσιμου νερού από την 
Υπηρεσία μας πρέπει να χορηγηθεί βεβαίωση καταλληλότητας του νερού από 
την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 12 
παρ. 7 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
1080/80.

Σημειώνεται ότι οι όροι που διέπουν την εν λόγω παροχή καθορίζονται 
στον κανονισμό Λειτουργίας  Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑ,  και επιπλέον, θα 
επιβληθεί σε αυτόν δικαίωμα εμπορίας νερού, το οποίο ορίστηκε με την 
υπ΄αριθμ. 22/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και 
εφεξής. 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  265/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 24 Noεμβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος


