
 
 
 

                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                                    
Από το πρακτικό της με αριθ. 10 / 2018 Τακτικής  Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. 
 
 
Αριθμός Αποφάσεως : 99 / 2018 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 
149/2014 (ΑΔΑ ΩΔ33ΚΖ-2Θ8) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                              

 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την τριακοστή  (30η) 
του μηνός Ιουλίου  του έτους 2018  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 20.00, 
συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά 
την από αριθ. πρωτ.  5357 /26.7.2018  έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Κυριάκου Κωνσταντίνου  , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά  
(27) Μελών ευρέθησαν παρόντα  Είκοσι τρία (23) Μέλη, ήτοι   

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  Κυριάκος Κωνσταντίνος(Πρόεδρος)  1. Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλα(Δικ.) 
2.  Βραχάς Παναγιώτης                            2. Ζορμπάς Ιωάννης (Δικ.) 
3.  Γαζέτας Παναγιώτης                           3. Καρφής Θωμάς 
4.  Γεωργούλας Κωνσταντίνος                 
5.  Γκόλιας Παναγιώτης                            
6.  Κακούρης Ηλίας                                   
7.  Καυμενάκης Σπυρίδων  
     (αποχώρησε μετά την λήξη του 9ου Θ.Η.Δ.) 
8. Λαινάς Κωνσταντίνος                          
(αποχώρησε μετά την λήξη του 9ου Θ.Η.Δ.) 
9. Λιβάνης Θεόδωρος     
10. Λυμπεράτος Σπύρος                                                    
(αποχώρησε μετά την λήξη του 6ου Θ.Η.Δ. 
& επανήλθε κατά την συζήτηση του 13ου Θ.Η.Δ.) 
11. Μουρκούσης Βασίλειος 
(αποχώρησε μετά την λήξη του 14ου Θ.Η.Δ.)          
12. Ναούμης Νικόλαος 
13. Πανταζής Απόστολος                          
(αποχώρησε μετά την λήξη του 14ου Θ.Η.Δ.) 
14. Ρετούλης Θωμάς                                
15. Τσάρκος Βασίλειος 
16. Κολοβός Χρήστος  (μείζονα μειοψηφία)                                      
(αποχώρησε κατά την διαδικασία των ερωτήσεων 
Επανήλθε κατά την συζήτηση του 5ου ΘΗΔ και  
αποχώρησε μετά την λήξη του 10ου Θ.Η.Δ.) 
17. Μητσάνης Ζώης                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και                                                                                                                                               
(αποχώρησε μετά την λήξη του 9ου Θ.Η.Δ.)                            νόμιμα κλήθηκαν 
18. Ταμπάκης Ηλίας                                 
(αποχώρησε μετά την λήξη του 9ου Θ.Η.Δ.) 
19. Μάντζαρης Ελευθέριος (ελάσσονα μειοψηφία)                                                                       
20. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
21.  Κομπλίτσης Δημήτριος (ήσσονα μειοψηφία)    
22. Κατσιπάνος Αναστάσιος 
23. Σόμπολος Απόστολος                                                                                                                                                            
------------------------------------------------------------ 
24. Βελόνας Απόστολος (προσήλθε κατά την διαδικασία των ανακοινώσεων – 
ερωτήσεων και αποχώρησε  μετά την λήξη του 9ου Θ.Η.Δ.)                                                                                                                                                                        
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Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Γαλούνης Ερωτόκριτος  όπως 
επίσης κλήθηκαν και οι Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων του Δήμου από τους οποίους 
παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι  των Τ.Κ. Βάρνακα, Παπαδάτου και Χρυσοβίτσας. 

 
Επίσης παρευρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου  Γερόλυμος Σωτήριος  για την τήρηση των 
Πρακτικών. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο   , 
ο οποίος εισηγούμενος το 5Ο  Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής : 
 
Με την αριθ. 149/2014 (ΑΔΑ ΩΔ33ΚΖ-2Θ8)  Απόφαση μας εγκρίναμε τον Κανονισμό Ύδρευσης   
του Δήμου μας η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 174137/7391/2014/15.01.2015 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου. 
 
Προτείνεται η συμπλήρωση του άρθρου 5   του ανωτέρω Κανονισμού ως κάτωθι 
 
« 1.  Σε περίπτωση αδυναμίας καταμέτρησης της κατανάλωσης του νερού (π.χ. έλλειψη 
προσωπικού κ.λ.π.), οποιοδήποτε 4μηνο, παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου, να υπολογίζει για το συγκεκριμένο 4μηνο, κατανάλωση ίση με την αντίστοιχη 
κατανάλωση του ιδίου 4μήνου του προηγούμενου έτους. 
 
2. Η καταμέτρηση κατανάλωσης του παραπάνω 4μήνου θα διενεργείται συνολικά στο αμέσως 
επόμενο 4μηνο, από την οποία θα αφαιρείται η αντίστοιχη του προηγούμενου 4μήνου».   
 
Ο εισηγητής της ελάσσονος  μειοψηφίας Μάντζαρης Ελευθέριος, λαμβάνοντας τον λόγο, 
διαφώνησε με την εισήγηση διότι όπως ανέφερε η προτεινόμενη ρύθμιση – τροποποίηση 
καλύπτεται από το επόμενο έρθρο , το άρθρο 6 δηλαδή, το οποίο προβλέπει επακριβώς τι 
πρέπει να συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης είπε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση 
δηλώνει αποτυχία στον τομέα της ύδρευσης.  
 
Ο εισηγητής της ήσσονος  μειοψηφίας Κομπλίτσης Δημήτριος, λαμβάνοντας τον λόγο, 
διαφώνησε με την εισήγηση δηλώνοντας  η προτεινόμενη  τροποποίηση νομιμοποιεί μια 
αυθαιρεσία. 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαχρήστας Παναγιώτης, λαμβάνοντας τον λόγο, διαφώνησε με την 
εισήγηση λέγοντας πως  η προτεινόμενη  τροποποίηση  νομιμοποιεί την αδυναμία του Δήμου 
να καταμετρά τα υδρόμετρα και έτσι την υποχρέωση του Δήμου την εμφανίζει ,η πλειοψηφία, 
ως αδυναμία.                                                                                

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας                                    

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 5 του  Κανονισμού Ύδρευσης   του 
Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 149/2014 (ΑΔΑ ΩΔ33ΚΖ-2Θ8)   Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ως κάτωθι  

 
« 1.  Σε περίπτωση αδυναμίας καταμέτρησης της κατανάλωσης του νερού (π.χ. έλλειψη 
προσωπικού κ.λ.π.), οποιοδήποτε 4μηνο, παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου, να υπολογίζει για το συγκεκριμένο 4μηνο, κατανάλωση ίση με την αντίστοιχη 
κατανάλωση του ιδίου 4μήνου του προηγούμενου έτους. 
 
2. Η καταμέτρηση κατανάλωσης του παραπάνω 4μήνου θα διενεργείται συνολικά στο αμέσως 
επόμενο 4μηνο, από την οποία θα αφαιρείται η αντίστοιχη του προηγούμενου 4μήνου».   

 
 
Μειοψηφούντων  των Δημοτικών  Συμβούλων  Μάντζαρη Ελευθέριου, Τζαχρήστα 
Παναγιώτη,  Κομπλίτση Δημήτριου και Κατσιπάνου Αναστάσιου. 
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             Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό   99/ 2018 
 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
  
 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             

 
 
 

                                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  
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