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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  25

της  4ης   Οκτωβρίου 2018

Αριθμός Απόφασης  267
Θ Ε Μ Α  9ο:Χορήγηση στη  ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  άδειας λειτουργίας κολυμβη-

        τικής δεξαμενής εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών στο Λουτράκι,
        διάρκειας πέντε ετών.

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 4η  του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2018,
ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 06:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 15544/28-09-2018  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,  Αγ.
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 δεκαπέντε  (15),  ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2. Θυμής Φίλιππος, 3.Νικολάου
Σωτήριος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος,  6.Πέρρας Σωτήριος,
7.Ράτης Σπυρίδων, 8.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 9.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 10.Σπύρου
Κων/νος,  11.Λογοθέτης  Κων/νος,  12.Μουζάκης Αθανάσιος,  13.Δόσχορης Κων/νος,
14.Πέτρου Θεόδωρος, 15.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Δ.Κ.  Λουτρακίου – Περαχώρας και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη και Δήμου Κων/νος
αντίστοιχα,  καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ.  Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

 Α π  ό  ν  τ  ε  ς:1.Βλάσσης  Ευάγγελος,  2.Γεωργίου  Αθανάσιος,  3.Θυμής  Μιχαήλ,
4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Πρωτοπαππά Μαρία, 6.Στάμου Γεώργιος, 7.Παύλου Παύλος,
8.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  9.Βαρελάς  Παναγιώτης,   10.Γεωργίου  Χαράλαμπος,
11.Κοφινάς  Ηλίας,  12.Θεοδώρου  Αγγελική,  οι  οποίοι  δεν  προσήλθαν,  αν  και
κλήθηκαν νόμιμα.

Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζε  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Δ.Κ.  Αγ.
Θεοδώρων, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης.

Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος προσήλθαν  οι  δημοτικοί   σύμβουλοι  Βαρελάς Παναγιώτης  και  Κοφινάς
Ηλίας.. 

Πριν  τη  συζήτηση  του  3  ου   θέματος  αποχώρησε  ο  δημοτικός  σύμβουλος  
Πέτρου Θεόδωρος.
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Πριν  τη  συζήτηση  του  5  ου   θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  προσήλθε  ο  
δημοτικός σύμβουλος, Βλάσσης Ευάγγελος.

Πριν  τη  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης
αποχώρησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Πέτρου Παναγιώτης και ο δημοτικός σύμβουλος
Ασημακόπουλος Χρήστος.

Συζητουμένου του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης,  ο κ.  Aντιπρόεδρος
έθεσε υπόψη των μελών του  Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :

1.Την από 12-09-2018 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων  και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην οποία αναφέρονται τα εξής :

‘’Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  κολουμβητικής  δεξαμενής,  εντός
συγκροτήματος πολυκατοικιών στο Λουτράκι, διάρκειας πέντε (5) ετών. 
  ΣΧΕΤ.  :  α) Άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α'114/2006) «ΚΔΚ».
                 β) Υ/κή Δ/ξη Γ1/443/73( ΦΕΚ 87 Β΄), όπως ισχύει «Περί λειτουργίας
κολυμβητικών δεξαμενών».
                 γ) Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ.ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007 του Υπ. Υγείας &
Κοιν. Αλληλεγγύης.                    
       Σύμφωνα  με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε: 
α) Με  την παρ.  1 του  ανωτέρω γ. σχετικού, ορίζεται: << Για τις     λοιπές κολυμβητικές
δεξαμενές  που  υπάγονται  στο  άρθρο  27  της  (β)  σχετικής(  Υ/κή  Δ/ξη  Γ1/443/73)  ,  
αρμόδιο  όργανο  για  τη  χορήγηση  της  άδειας    χωρίς  διαδικασία  
προέγκρισης  ,εξακολουθεί  να  είναι  ο  Δήμος.   Για  τη  χορήγηση  της  άδειας  ο
ενδιαφερόμενος  υποβάλλει  αίτηση  προς την  αρμόδια  υπηρεσία (Δήμος)  με  πλήρη
τεχνικά  στοιχεία  της  δεξαμενής  σε  τρία  αντίγραφα  (έκθεση,  υπολογισμός,
σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Η υγειονομική
υπηρεσία της Ν.Α.(νυν Π.Ε.) προβαίνει στη θεώρηση τους μετά από αξιολόγηση ότι
τηρούνται  οι  σχετικές  διατάξεις  και  εγκύκλιοι,  τα  εγκρίνει  δε  οριστικώς  μετά  από
επιθεώρηση και έλεγχο (παρ. 2 του αρθ. 27) που διενεργείται στην εγκατάσταση της
κολυμβητικής δεξαμενής από αρμόδια όργανα ότι έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα
θεωρημένα στοιχεία και εισηγείται αρμοδίως στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση της
σχετικής άδειας λειτουργίας>>.
β)  Με  την  παρ.  2  του  άρθρου  27  ανωτέρω  β.  σχετικό  ορίζεται:  <<  Μετά  την
ολοκλήρωσιν  της  διαδικασίας επιθεωρήσεως και  ελέγχου των εγκαταστάσεων της
δεξαμενής υπό των αρμοδίων οργάνων και την έκδοσιν της εγκριτικής αποφάσεως
της οικείας Επιτροπής, χορηγείται η άδεια λειτουργίας >>. 
γ) Στον Οδηγό Αδειών Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ του Υπ. Εσ.( σελ. 204) αναφέρεται: << Η
άδεια  λειτουργίας  κολυμβητικής  δεξαμενής  δημοσίας  χρήσεως,  χορηγείται  από το
Δήμαρχο, μετά από απόφαση του οικείου Δ.Σ., αφού στην ισχύουσα νομοθεσία δεν
ορίζεται διαφορετικά >>.
δ) Με  την  παρ. 4  του άρθρου 27 του  ανωτέρω β. σχετικού, ορίζεται: << Η άδεια
λειτουργίας ισχύει μόνον διά τας εγκαταστάσεις εν γένει δι'ας εχορηγήθη αύτη και διά
5ετίαν από της χορηγήσεώς της, υπό την προϋπόθεσιν ότι  αύται  λειτουργούν και
συντηρούνται καλώς. Μετά την πάροδον του ως άνω χρονικού διαστήματος η άδεια
θα ανανεούται. Επίσης η άδεια θα ανανεούται εις περίπτωσιν καθ'ην επέλθει αλλαγή
εις  εγκαταστάσεις  της  δεξαμενής,  εξαιρουμένων  των  εργασιών  επισκευών  και
συντηρήσεως, ως και ανακαινίσεων μη επηρεαζουσών τους όρους της παρούσης
διατάξεως. Ομοίως η άδεια λειτουργίας θ'  ανανεούται εις περίπτωσιν αλλαγής της
επιχειρήσεως της διαχειριζομένης την δεξαμενήν >>. 



       Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε: 
1ον. Την αριθμ. πρωτ. 10367/27.06.2018 αίτηση του κου.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
οριζόμενου  από  την  ΄΄ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ΄΄,  ως  υπεύθυνος  λειτουργίας
κολυμβητικής  δεξαμενής  μικρού  μεγέθους  (50  ατόμων)  που  βρίσκεται  εντός
συγκροτήματος  πολυκατοικιών  επί  των  οδών Δ.  Μάτση  33  &  Παυσανία  10,   για
χορήγηση άδειας λειτουργίας, διάρκειας 5  ετών.
2.  Το  υπ΄  αριθμ.   πρωτ.   181015/35078/29.08.2018  (  αρ.  πρωτ.  Δήμου
13802/31.08.18 ) έγγραφο  του Τμήματος  Υγείας.
3ον. Το υπ΄αριθμ. 3598/10.09.2018 Διπλότυπο Είσπραξης.
4ον. Την αριθμ. πρωτ.  14233/10.09.2018 Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.            
5ον.  Την  αριθμ.  πρωτ.  5308/15.12.  2017  Βεβαίωση  της  Δ.Ε.Υ.Λ-Αγ.Θ.,  για  την
εξασφάλιση νερού κατάλληλης  ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής
Και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης’’.

2.Την υπ΄αριθμ.   254/2018 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  με την οποία
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εν λόγω θέματος προμειμένου
να διερευνηθεί λεπτομερέστερα.

3.Την από 28-09-2018 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

‘’ Με  αφορμή  την  πιο  πάνω  σχετική  Α.Δ.Σ.,  σύμφωνα  με  την  οποία,
προκειμένου να διερευνηθεί λεπτομερέστερα το θέμα,  αναβλήθηκε η συζήτηση και
λήψη απόφασης περί  χορήγησης στην ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ άδεια λειτουργίας
κολυμβητικής δεξαμενής πενταετούς διάρκειας εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών
επί των οδών Δ. Μάτση 33 & Παυσανία 10  και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής
Εισήγησης,  σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως  των αναφερόμενων σε αυτή, τα κάτωθι:
1ον.  Σύμφωνα  με  την  αριθμ.  Δ1δ/ΓΠ.11611/11.04.2018  Εγκύκλιο  του  Υπ.  Υγείας,
διευκρινίζεται  ότι  :  <<   Για  τις  δημόσιες  κολυμβητικές  δεξαμενές  ισχύει  η     αριθμ.  
Γ1/443/73( ΦΕΚ 87 Β΄),  Υγειονομική Διάταξη «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά
οδηγιών  κατασκευής  και  λειτουργίας  αυτών»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει
σήμερα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία προκειμένου
να  λειτουργήσει  δημόσια  κολυμβητική  δεξαμενή (πλην  όσων  λειτουργούν  εντός
τουριστικών  καταλυμάτων  για  τις  οποίες  εφαρμόζονται  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Τουρισμού), απαιτείται προηγουμένως να ληφθεί από τον υπόχρεο     άδεια  
λειτουργίας σύμφωνα με το     άρθρο 27 της Υ.Δ. Γ1/443/73  ,     η οποία εκδίδεται από το  
Δήμο. 
2ον.   Με   την  παρ.   3  του  άρθρου  1   της   υπ΄αριθμ.  Γ1/443/73(  ΦΕΚ  87  Β΄),
Υγειονομικής  Διάταξης,  ορίζεται  :  <<  "Δημοσίας"  χρήσεως  κολυμβητική  δεξαμενή
καλείται  η  χρησιμοποιουμένη  γενικώς υπό του  κοινού ή  ομάδων πληθυσμού,  ως
μελών  συλλόγων,  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων,  ξενοδοχείων,  ενοίκων  πολυκατοικίας
κλπ. ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας. 
3ον.  Με   την  παρ.   7  του  άρθρου  1   της   υπ΄αριθμ.  Γ1/443/73(  ΦΕΚ  87  Β΄),
Υγειονομικής  Διάταξης,  ορίζεται  :   <<  "Υπεύθυνον  πρόσωπον"  ή  "Υπεύθυνος"
καλείται το φυσικόν πρόσωπον, ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίον μεριμνά διά
την λειτουργίαν της δεξαμενής και είναι ικανόν να εξασφαλίση την εφαρμογήν των
όρων της παρούσης, τυγχάνει δε της αποδοχής της Υγειονομικής Υπηρεσίας >>.
      Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 της  αριθμ.
Γ1/443/73( ΦΕΚ 87 Β΄), Υγειονομικής Διάταξης, ορίζεται: << Μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιθεωρήσεως και ελέγχου των εγκαταστάσεων της δεξαμενής υπό
των αρμοδίων οργάνων, χορηγείται από την Αστυνομική Αρχή (πλέον Δήμος- περ. 13
άρθρ. 75ΙΙ του ΚΔΚ)  η άδεια λειτουργίας >>.  ‘’

4.Την  υπ΄αριθμ.  181015/35078/29-08-2018  γνωμοδότηση  του  Τμ.
Υγειονομικού  Ελέγχου  &  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  της  Δ/νσης  Δημ.  Υγείας  &  Κ.
Μέριμνας  Π.Ε.  Κορινθίας   για  χορήγηση  στον  κ.  Αικατερίνη  Δήμήτριο,  άδειας



κολυμβητικής  δεξαμενής  μικρού  μεγέθους,  χρονικής  διάρκει;ας  5  ετών,  συνολικής
δυναμικότητας (50) ατόμων, που βρίσκεται εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών επί
των οδών Δ. Μάτση 33 & Παυσανία 10 στο Λουτράκι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 75.ΙΙ περ. 13 του ν. 3463/2006 και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις,
μετά από συζήτηση κι 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
(απέχοντος του δ.σ. Παν. Βαρελά)

Χορηγεί   στη  ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας
κολυμβητικής δεξαμενής μικρού μεγέθους, συνολικής δυναμικότητας (50) ατόμων και
χρονικής διάρκειας πέντε  (5)  ετών,  εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών  επί  των
οδών Δ. Μάτση 33 & Παυσανία 10  στο Λουτράκι,  με ορισθέντα υπεύθυνο τον κ.
Αικατερίνη Δημήτριο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  267/2018.

Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 12 Οκτωβρίου 2018.

Ο Αντιπρόεδρος

Κοφινάς Ηλίας 
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