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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  10

της 13ης  Μαϊου 2021

Αριθμός  Απόφασης  55
Θ Ε Μ Α  4ο:Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού

         εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.

Στο Λουτράκι σήμερα την 13η  του μηνός  Μαϊου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Πέμπτη  και  ώρα  18:30,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  με  τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με  την  από
11/3/2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  τ.  Α΄  55/11-3-2020)
"Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού", μετά την υπ' αριθμ. 6803/07-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου του κ.
Θυμή Φίλιππα, που  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”, όπως
τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  σε  καθέναν  Δημοτικό  Σύμβουλο,  στους  προέδρους
συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων &
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 συνόλω
είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα είκοσι (20),  ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π  α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς:1.Θυμής  Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.Ασημακόπουλος  Χρήστος,
3.Βασιλείου  Δημήτριος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,  5.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,  6.Δήμου
Κων/νος,  7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Ζερβός  Κων/νος,  9.Καραπανάγος  Ιωάννης,
10.Κοντός  Γεώργιος,  11.Κορδαλή  Σωτηρία,  12.Λογοθέτης  Κων/νος,  13.Μουζάκης
Αθανάσιος,  14.Παντελέου  Κων/νος,  15.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  16.Πέρρας
Σωτήριος,  17.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  18.Ράτης  Σπυρίδων,  19.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 20.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στην  παρούσα συνεδρίαση παρίστανται  οι  Πρόεδροι  των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων Ισθμίας  και  Πισίων,  κ.κ,  Γκεζερλής  Γεώργιος  και  Λάμπρου Δημήτριος
αντίστοιχα.

Α π ό ν  τ  ε  ς: 1.Βασιλείου  Βασίλειος,  2..Δέδες  Δημήτριος,  3.Νικολάου Σωτήριος,
4.Πέτρου Θεόδωρος, 5.Πέτρου Παναγιώτης, 6.Πρωτοπαππά Μαρία, 7.Σακελλαρίου
Ευθύμιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από τη συνεδρίαση αποσίαζαν οι  Πρόεδροι  των Κοινοτήτων Λουτρακίου –
Περαχώρας  και  Αγ.  Θεοδώρων  κ.κ.  Σακέλλης  Μάριος  και  Κωνσταντής  –
Σκουλικαρίτης Αριστείδης.

Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος  προσήλθαν  στη  συνεδρίαση  ο  δημοτικός  σύμβουλος  (δ.σ.)  Βασιλείου
Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας Σακέλλης Μάριος. 
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Κατά τη συζήτηση του 1  ου   θέματος και πριν τη λήψη απόφασης προσήλθε ο  
δ.σ.  κ. Σακελλαρίου Ευθύμιος

Συζητουμένου  του  4ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  κ.  Πρόεδρος
έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται
τα εξής:

1.  Η  υπ΄  αριθμ.  66/2020  (ΑΔΑ66ΙΕΩΛ3-9Υ4)  απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου,  με την  οποία χορηγήθηκε σε βυτιοφορείς  Κορίνθου άδεια  μεταφοράς
νερού Λουτρακίου προς πώληση σε περιοχές των Δήμων Κορινθίων, Βέλου - Βόχας
και Σικυωνίων για το έτος 2020.

2. Η με αριθμ. πρωτ. Δήμου 23598/29-12-2020 κοινή αίτηση των α)Θεοδώρου
Μπασιάκου,  β)΄Αννας  Τσολακοπούλου,  γ)Μιχαλίτσας  Βικτωράτου,  δ)Γεωργίου
Μπράιλα, και ε)Ευαγγέλου Μαντά, με την οποία ζητούν από τον Δήμο μας για το έτος
2021  άδεια  πώλησης  50  κ.μ.  νερού  ημερησίως  έκαστος,  προκειμένου  να  το
μεταφέρουν με τα ιδιόκτητα βυτιοφόρα αυτοκίνητά τους προς πώληση σε περιοχές
εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου μας και συγκεκριμένα κατά προτεραιότητα στο
Δήμο Κορινθίων, αλλά και άλλους.

3.  Το  υπ΄  αριθμ.  258/04-02-2021  έγγραφο  της  Δημοτικής  Επιχείρησης
΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου 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΄  αριθ.  144/2011,  14/2014  και  220/2015  αποφάσεις  Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας καθώς και η υπ΄ αριθ. 3182/2018 βεβαίωση του
ίδιου  Δήμου,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  επιτρέπεται  στους  ανωτέρω 5  βυτιοφορείς  η
πώληση πόσιμου  νερού μέσω βυτιοφόρων σε  συγκεκριμένες  περιοχές  του  για  τον
καθένα, όπως αναφέρονται αναλυτικά σε αυτές.

5. Η υπ’ αριθ. 8/2021 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  (Σημειωτέον  ότι  οι  ανωτέρω βυτιοφορείς  μετά  την  έκδοση  των  σχετικών
αδειών θα προσκομίσουν νέες αποφάσεις του Δ. Σικυωνίων).

6. Το υπ΄ αριθ. 101/20-01- 2021 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ–ΑΓ.Θ. σύμφωνα με το
οποίο ισχύουν για τους ανωτέρω αιτούντες βυτιοφορείς οι διαπιστώσεις του από 11-02-
2011 γνωμοδοτικού σημειώματος της Επιχείρησης. 

7.  Το  από   26-04-2021  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  μέχρι  και  τον  μήνα
Δεκέμβριο του 2020 το δικαίωμα εμπορίας νερού για το εν λόγω έτος.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  έλαβε  υπόψη του τα  ανωτέρω καθώς και  τις
διατάξεις του κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης  Δ.Ε.Υ.Α., 

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.  κ. Χρήστου Ασημακόπουλου)

Εγκρίνει  το  αίτημα των βυτιοφορέων:  Κορίνθου α)Θεόδωρου ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ
β)΄Αννας ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ γ)Μιχαλίτσας 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 ένα έτος.
3.Η ετήσια  ποσότητα που θα χορηγείται  θα είναι  κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα

χιλιάδες (12.000) κυβικά μέτρα νερού και θα κατανέμεται με ευθύνη των βυτιοφορέων.
4.Στα  βυτιοφόρα  θα  αναγράφεται  η  ένδειξη  "Δίκτυο  ύδρευσης  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.  όπως είχε  οριστεί
στην υπ΄ αριθμ. 198/1991 Α.Δ.Σ. που νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 17108/30-9-
1991  όμοια  Νομαρχίας  και  διατηρήθηκε  με  την  υπ΄αριθμ.  304/2019  απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.

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.

Η παρούσα   απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  55/2021.

  Ο  Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη
                (΄Επονται υπογραφές )

                Ακριβές Αντίγραφο
               Λουτράκι 19  Μαϊου  2021

              Ο   Πρόεδρος 
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