
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-

Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 18/2019 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. Απόφ. 153/2019                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν
από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.

Σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών
Αγ.  Παρασκευής  και  Μεριστού  στην  πόλη  της  Αίγινας,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.
14952/22.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  νόμιμα  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  Δημοτικούς
Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:1/Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  2/Μούρτζης  Αντώνιος,  3/Καραγιάννης  Δημήτριος,
4/Πτερούδης  Νικόλαος,  5/Γκαρής  Μάριος,  6/Μούρτζης  Δημήτριος,  7/Μαυροθαλασσίτης
Χρυσόστομος  (Αντιπρόεδρος),  8/Μαρμαρινός  Σταμάτης,  9/Σαλπέα-  Στάθη  Αικατερίνη,
10/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 11/Κουκούλης Παναγιώτης, 12/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 13/Λεούσης
Νεκτάριος,  14/Δούκας  Σωκράτης,  15/Πούντος  Νικόλαος,  16/Τζίτζης  Φίλιππος,  17/Μεθενίτης
Παντελεήμων,  18/Ντελής Αντώνιος,  19/Ηλίας  Παναγιώτης,  20/Κουκούλη Μαρία  (Γραμματέας),
21/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).

Απόντες:1/Μούρτζης  Γεώργιος,  2/Πάλλης  Στυλιανός,  3/Βατικιώτης  Δημήτριος,  4/Γαλάνης
Γρηγόριος, 5/Πούντος Ιωάννης, 6/Λαμπαδάριος Στυλιανός, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 2/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 3/Λεούσης
Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού) και 4/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας).
  
Απόντες: 1/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος), αν και νόμιμα προσκλήθηκε.
 
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ.  Ιωάννης Π. Ζορμπάς,  ο οποίος είχε προσκληθεί
νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου
Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Ο Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Γκαρής  Μάριος  απεχώρησε  προσωρινά  από  την  αίθουσα  προ  της
έναρξης της συζήτησης του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στην έναρξη της
συζήτησης του 11ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ.  Μούρτζης Αντώνιος διαπιστώθηκε απών από την αίθουσα κατά τη
συζήτηση και ψηφοφορία του 6ου και 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Λεούσης  Νεκτάριος  απεχώρησε  οριστικά  από  την  αίθουσα   στην
έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΑΔΑ: 6ΒΙΗΩ68-6Χ8



Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μούρτζης Δημήτριος, κα Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη και κ. Πούντος
Νικόλαος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα  στην έναρξη της συζήτησης του 10ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δούκας Σωκράτης και κ. Μαρμαρινός Σταμάτης απεχώρησαν οριστικά
από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης με σειρά 15η συζητήθηκε μετά τη λήψη απόφασης επί του 8ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης.
   
                       Θέμα 14ο                                                  Αριθ. Απόφ. 153/2019

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  του  Σώματος  την  υπ΄  αριθμ.  28/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:
7ΥΨΡΩ68-Κ9Μ) με θέμα: «Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα
με τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 93/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής)»  Με την απόφαση αυτή καθορίσθηκε  το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για
παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης, ανά περίπτωση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να αποφασίσει περί της αναπροσαρμογής ή μη του ύψους
των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης, ανά περίπτωση. 

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΥΨΡΩ68-Κ9Μ).
 Την υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Την υπ’ αριθμ. 85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου (ΑΔΑ: ΩΛΚΔΩ68-ΨΓΚ).
 Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), του Ν. 3852/2010
 Την επισήμανση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μεθενίτη Παντελή ότι για τις κατοικίες εκείνες
που οι ιδιοκτήτες τους είχαν ζητήσει με αίτησή τους στο Δήμο κατά την περίοδο της οικονομικής
κρίσης την διακοπή της υδροδότησης και την τρέχουσα περίοδο επιθυμούν να επανασυνδεθούν με
το δίκτυο ύδρευσης, το τέλος της επανασύνδεσης που θα καταβάλουν στο Δήμο να περιορισθεί στο
ποσό των 80,00 € αντί να αντιμετωπίζεται ως μία νέα παροχή.
 Τις λοιπές τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες
με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

Αποφασίζει, κατά πλειοψηφία
Με 12 θετικές ψήφους

(Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτη ψήφισε παρών)

Ι.- Αυξάνει το πρόστιμο που επιβάλλεται αρμοδίως για παρέμβαση στο υδρόμετρο από υδρολήπτη
ή άτομα ενεργούντα για το χειρισμό του (άρθρο 5 παρ. 9 Κανονισμού Ύδρευσης), από τριακόσια
ευρώ (300,00 €) που ισχύει σήμερα σε πεντακόσια ευρώ (500,00 €).

ΙΙ.  Αυξάνει  το  πρόστιμο  που  επιβάλλεται  αρμοδίως  για  παραβίαση  σφραγισμένης  παροχής
υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή άλλης αιτίας (άρθρο 15 παρ. 8 Κανονισμού
Ύδρευσης), από τριακόσια ευρώ (300,00 €) που ισχύει σήμερα σε πεντακόσια ευρώ (500,00 €). 

ΙΙΙ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  (ΑΔΑ:  7ΥΨΡΩ68-Κ9Μ).  Η  παρούσα  απόφαση  ισχύει  μέχρι  τροποποιήσεως  ή
ανακλήσεως της. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 153/2019
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Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται
Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός
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