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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5

της 21ης Φεβρουαρίου 2018

Αριθμός Απόφασης  20

                 ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση επί αιτήματος δημοτών αναφορικά 
                                  με υδροδότηση κατοικιών τους

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2258/15-02-2018 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, Αγίων 
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  δεκαεννέα (19), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Γεωργίου 
Αθανάσιος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Θυμής Φίλιππος, 9.Κορδαλή Σωτηρία, 
10.Νικολάου Σωτήριος, 11.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 
13.Σπύρου Κων/νος, 14.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 15.Λογοθέτης Κων/νος, 
16.Μουζάκης Αθανάσιος, 17.Κοφινάς Ηλίας, 18.Πέτρου Θεόδωρος, 
19.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.Πέρρας Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου 
Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Δόσχορης Κων/νος, 
8.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα.



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Θεοδώρου Αγγελική, 
Παύλου Παύλος, Θυμής Μιχαήλ & Δόσχορης Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος 
της συνεδρίασης.

Επίσης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος 
αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 18ου θέματος.

Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Ασημακόπουλος Χρήστος & Γεωργίου Αθανάσιος, οι οποίοι 
απουσίαζαν μέχρι τη ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός 
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 204/2011 (ΑΔΑ:4ΑΜΛΩΛ3-Ψ10) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του, 
όπου στην § 6 του άρθρου 5 αναφέρεται ότι "Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά 
υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ' αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα 
για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος 
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη". 
2. Η από 05-12-2017 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 26944/07-12-2017) αίτηση τριάντα 
δύο (32) δημοτών που κατοικούν στην περιοχή "ΣΚΑΡΠΑ" στο Λουτράκι, με την 
οποία ζητούσαν τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί 
το θέμα της υδροδότησης των κατοικιών τους από το δίκτυο του Δήμου και να ληφθεί 
σχετική απόφαση.
3. Το από 21-01-2018 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 1405/29-01-2018) αίτημα είκοσι 
εννέα (29) δημοτών που κατοικούν στην περιοχή του Π.Δ. 630/85 (περιοχές των 
Συλλόγων Αγία Βαρβάρα, Σκάρπα-Δροσιά, Όαση και Χαρβάτι), με την οποία 
ζητούσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση του θέματος της υδροδότησης 
των νομίμως υφισταμένων κατοικιών τους στην περιοχή του ανωτέρω Π.Δ. και τη 
λήψη σχετικής Απόφασης - εντολής προς την οικεία Δ.Ε.Υ.Α. για τροποποίηση του 
άρθρου 3.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της, το οποίο απαγορεύει την υδροδότηση 
αυτών των κατοικιών. 
Στο ανωτέρω έγγραφο επισυνάπτεται το υπ' αριθ. 18677/1533/11-5-2015 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Δ/νση Υδάτων) στην οποία είχε απευθυνθεί 
ο "Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Σκάρπα - Δροσιά Λουτρακίου" για το θέμα 
της ύδρευσης των κατοικιών της περιοχής του.
4. Το από 14-02-2018 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 2374/16-02-2018) έγγραφο των 
ανωτέρω είκοσι εννέα (29) αιτούντων δημοτών, με το οποίο κατέθεσαν 
συμπληρωματικά στοιχεία, σχετικά με το προαναφερόμενο αίτημά τους. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος πρότεινε την αναβολή 
του θέματος, προκειμένου αφενός, για την προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων, 
να παραπεμφθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή ώστε να διορίσει πληρεξούσιο 
δικηγόρο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των δημοτών αναφορικά 
με την υδροδότηση των κατοικιών τους, κι αφετέρου να ζητηθεί από την αρμόδια 
ΔΕΥΑΛ-Αγ. Θεοδώρων να διατυπώσει τις απόψεις της επί του αιτήματος. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί της ανωτέρω πρότασης αναβολής, κατά 
την οποία διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις.



Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
άρθρου 66 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
(μειοψηφούντων των κκ. Γεωργίου Αθανάσιου, Κοφινά Ηλία & Ασημακόπουλο 
Χρήστο και απεχόντων των κκ. Πρωτονοτάριου Δημητρίου, Λογοθέτη Κων/νου, 
Μουζάκη Αθανασίου, Δόσχορη Κων/νου, Γεωργίου Χαράλαμπου & Πέτρου 
Θεόδωρου) 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη Απόφασης επί αιτήματος δημοτών αναφορικά με 
υδροδότηση κατοικιών τους, και
α)για την προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων παραπέμπει το θέμα στην 
Οικονομική Επιτροπή ώστε να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των δημοτών αναφορικά με την υδροδότηση των 
κατοικιών τους, 
β) ζητά από την αρμόδια ΔΕΥΑΛ-Αγ. Θεοδώρων να διατυπώσει τις απόψεις της επί 
του αιτήματος. 
σύμφωνα με την αναφερόμενη στον προοίμιο πρόταση του κ. Δημάρχου.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  20/2018.

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
             Λουτράκι 22 Φεβρουαρίου 2018

           Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


