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Από  το  Πρακτικό  Συνεδρίασης  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Αγίων
Θεοδώρων του  Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων αριθμός 5
της 14-05-2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΘΕΜΑ 2  ον   :« χορήγησης ή μη άδειας πώλησης πόσιμου νερού , για        
                   μεταφορά του εντός διοικητικών ορίων του Δήμου μας για 
                   το έτος 2021, των 1) Στάμου Χρήστου του Ευαγγέλου, 2) Στάμου 
                   Ιωάννη του Σωτηρίου και 3) Σταμέλου Παρασκευή του Ιωάννη».

 Σήμερα την 14η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την
από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά
του  κορωνοϊού) και  την   Εγκύκλιο  426/  13.11.2020,  του  Συμβουλίου  της
Κοινότητας  Αγίων  Θεοδώρων,  κατόπιν  της  υπ'  αριθμ  6846/10-05-2021
πρόσκλησης  του  Προέδρου  του  κ.  Κωνσταντή  -  Σκουλικαρίτη  Αριστείδη,  η
οποία  γνωστοποιήθηκε  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  σε  όλους  τους
Συμβούλους .
Στην  παρούσα  συνεδρίαση  δήλωσαν  συμμετοχή  -  παρουσία  οι  κάτωθι
Σύμβουλοι της Κοινότητας:

Παρόντες : 1) Αριστείδης Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης ,2) Θεοδώρα   
                  Βλαστάρη- Δέδε, 3) Άγγελος Μποζίκης 
                  4) Ευάγγελος Μπινιάρης ,5) Σωτήριος Λημνιώτης,
                  6) Κωνσταντίνος Καρβέλης
                  
   Απόντες : Ελένη Παπουτσή 
    
 Συνεπώς στην παρούσα συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας  δήλωσαν συμμετοχή
τα έξι (6) μέλη , Επί του  1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος,
κατά την αποστολή της πρόσκλησης του Συμβουλίου, είχε θέσει υπόψη των
μελών τα κάτωθι:

1. Την από 13-04-2021 εισήγηση  του γραφείου εσόδων του Δήμου  με την
οποία μας ζητούν να γνωμοδοτήσουμε περί της Χορήγηση ή μη άδειας
πώλησης νερού  για  μεταφορά του  εντός  των διοικητικών  ορίων του
Δήμου  Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για το  έτος 2021.

2.  Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων:

α)  Την  αριθμ.  Πρωτ.1592/04-02-2021  αίτηση  του  Στάμου  Χρήστου  του
Ευαγγέλου με την οποία ζήτα από τον Δήμο μας άδεια πώλησης νερού εντός
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των διοικητικών ορίων του   Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων
για το έτος 2021.
Ο  προαναφερόμενος  είναι  κάτοχος  του  με  αριθμό  ΚΡΜ  1713  βυτιοφόρου
οχήματος στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια μεταφοράς νερού προς πώληση με
την αριθμ.5/58/13-3-2006 ΑΔΣ.

β) Την αριθμ. Πρωτ:1449/02-02-2021 αίτηση του Στάμου Ιωάννη του Σωτηρίου
με  την  οποία  ζητά  από  τον  Δήμο  μας  άδεια  πώλησης  νερού  εντός  των
διοικητικών ορίων  του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για
το έτος 2021.
Ο  προαναφερόμενος  είναι  κάτοχος  του  με  αριθμό  ΚΡΤ  8501  βυτιοφόρου
οχήματος στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια μεταφοράς νερού προς πώληση  με
την αριθμ 14/157/12-12-2005 ΑΔΣ.

γ) Την αριθμ. Πρωτ. 4642/02-047-2021 αίτηση  της Σταμέλου Παρασκευής του
Ιωάννη με την οποία ζήτα από τον Δήμο μας άδεια πώλησης νερού εντός των
διοικητικών ορίων του  Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για
το έτος 2021.
 Η  προαναφερόμενη  είναι  κάτοχος  του  με  αριθμό  ΥΡΒ  7626  βυτιοφόρου
οχήματος στην οποία είχε χορηγηθεί άδεια μεταφοράς νερού προς πώληση με
την αριθμ.8/53/5-4-1999 ΑΔΣ.
  
  Ο Πρόεδρος έκανε γνωστό στους Συμβούλους  ότι σε περίπτωση χορήγησης
και προκειμένου να εκδοθεί  άδεια πώλησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να
προσκομίσουν  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα κάτωθι:
α) Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας
β) Άδεια κυκλοφορίας βυτίου της Ν.Α.Κορινθίας.
Οι όροι που θα διέπουν την παροχή που θα τους  δοθεί ,καθορίζονται στον
Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και επίσης θα επιβληθεί δικαίωμα
εμπορίας το οποίο ορίζεται κατ΄ έτος με απόφαση του Δ.Σ.
    Τα μέλη του Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και κατόπιν
διαλογικής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.

Από την ψηφοφορία δήλωσε αποχή ο σύμβουλος 
κ. Σωτήριος Λημνιώτης

 
 Ομόφωνα 

 
 Γνωμοδοτεί  για  την χορήγηση άδειας πώλησης πόσιμου νερού, για μεταφορά
του εντός διοικητικών ορίων του Δήμου για το έτος 2021 των:
1) Στάμου Χρήστου του Ευαγγέλου  , 2) Στάμου Ιωάννη του Σωτηρίου, 

 3) Σταμέλου Παρασκευής του Ιωάννη, με τον περιορισμό της διανομής του
νερού αποκλειστικά εντός ορίων του Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας -Αγίων
Θεοδώρων και με τους παρακάτω όρους:

1. Το νερό θα λαμβάνεται από μία βάνα της Δημοτικής Κοινότητας που 
βρίσκεται στην θέση «Παλαιό Γήπεδο».

2. Η διάρκεια παροχής νερού στους  Στάμου Χρήστο του Ευαγγέλου , 
Στάμου Ιωάννη του Σωτηρίου και  Σταμέλου  Παρασκευή του Ιωάννη, 
ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους , ήτοι από 1/1/2021 έως 31-
12-2021.

3. Το δικαίωμα εμπορίας νερού παραμένει σε 0,30 ευρώ το κυβικό μέτρο 
σύμφωνα με την αριθμ. 22/2013 Α.Δ.Σ. 

4. Εάν  διαπιστωθεί  πρόβλημα  στην  ομαλή  υδροδότηση  της  Δημοτικής
Κοινότητας  Αγίων  Θεοδώρων ,  να  δύναται  ο  Δήμος  να  διακόψει  την
τροφοδοσία νερού του ανωτέρω χωρίς άλλη διαδικασία.           



 
Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. αριθμό 
16/05/14-05-2021  και  υπογράφεται  από  τα  μέλη  που  ήσαν  παρόντα  στη
Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας
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