
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 12/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30
η
) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 12/25.8.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς Αργύριος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο  Ιωακείμ 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Ζαβράκογλου Άγγελος 23   

10 Σιδέρης Νικόλαος 24   

11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25   

12 Λιόντας  Γεώργιος 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Παπούλιος Ιωάννης    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λακρός Αλέξανδρος 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

5 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

6 Φυλαχτός Χρήστος 

7 Σιδέρης Νικόλαος 

8 Ξάκης Ιωάννης 

9 Ζιούπου  Άννα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. Δημήτριος Σεραφείμ,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Γαλάτιστας, κ. Εμμανούηλ Σειράς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος 

 

Αριθμός θέματος :26
ο 

  Προσδιορισμός χρηματικής υποχρέωσης επιχειρήσεων 

πόσιμου νερού κ.λ.π.  

Αριθμός Απόφασης : 239  
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 26
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε 

τα εξής: «ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1, 2 και 3 του ΒΔ 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 

τεύχος Α): 

«1. Η εμπορία των πόσιμων ή μη ιαματικών νερών, που διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση 

είτε με ανάμειξη με χημικές ή άλλες ουσίες ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία, 

κατάσταση και συσκευασία, επιτρέπεται μόνο έπειτα από άδεια, που χορηγείται με απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, 

ύστερα από έγκριση του ενδιαφερομένου.  

Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά 

προηγούμενη γνώμη του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας του νομού, για την 

καταλληλότητα του νερού, προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας. 

2. Όταν τα νερά που διατίθενται ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, στην ίδια απόφαση με την 

οποία χορηγείται η άδεια προσδιορίζεται η ελάχιστη ποσότητα νερού, για την οποία θα 

καταβάλλεται το ανάλογο δικαίωμα, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη της ποσότητας αυτής, ο 

χρόνος καταβολής του δικαιώματος και κάθε όρος που διασφαλίζει τα συμφέροντα του δήμου 

ή της κοινότητας και του καταναλωτικού κοινού.  

Όταν τα νερά που διατίθενται δεν ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, αρμόδιος να χορηγήσει 

την άδεια και να προσδιορίσει το δικαίωμα είναι ο δήμος ή η κοινότητα, στην περιφέρεια του 

οποίου γίνεται η υδροληψία. 

3. Ο τυγχάνων της κατά την προηγουμένη παράγραφον αδείας υποχρεούται: 

α) να τηρεί τους κατά τας κειμένας διατάξεις όρους τους διασφαλίζοντας τη γνησιότητα και 

υγιεινή κατάσταση των υδάτων, 

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4483/17: 

«β. Να καταβάλει υπέρ του Δήμου για τις ποσότητες νερού που εμφιαλώνονται δικαίωμα επί 

της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία 

(βιβλία και στοιχεία) της οντότητας και τα αποτελέσματα του ελέγχου από τη φορολογική 

αρχή. Η αξία των προϊόντων που διατίθενται δωρεάν υπολογίζεται με τιμή αναφοράς τη μέση 

τιμή πώλησης αυτών. Το ύψος του δικαιώματος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, σε ποσοστό από τρία (3) τοις χιλίοις έως πέντε (5) τοις χιλίοις και από τρία (3) 

τοις χιλίοις έως και τρισήμιση (3,5) τοις χιλίοις, όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. 

Είναι δυνατός ο καθορισμός ποσοστού δικαιώματος εκτός των προαναφερθέντων ποσοστών με 

απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 

του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
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εφόσον μεταβληθούν σημαντικά, για οποιοδήποτε λόγο τα στοιχεία με τα οποία αρχικώς 

διαμορφώθηκαν. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει σε Δήμους, το ύψος του δικαιώματος 

καθορίζεται ελεύθερα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.». 

 «γ. Το αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσό του δικαιώματος καταβάλλεται από τον 

υπόχρεο στο οικείο δημοτικό ταμείο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την 

έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης 

καταβολής του δικαιώματος επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, το αναλογούν δικαίωμα, προσαυξημένο με ισόποσο πρόστιμο. Η δημοτική αρχή 

υποχρεούται να διεξάγει ελέγχους περί της κανονικής έκδοσης του σχετικού παραστατικού και 

της καταβολής του δικαιώματος.».  

Με την υπ’ αριθ. 202/2017 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο  

 

I.Τον καθορισμό ποσοστού 4 τοις χιλίοις για τις ποσότητες που εκμεταλλεύονται και 3,5 τοις 

χιλίοις όταν γίνεται  πρόσμιξη του νερού με χυμούς επί της συνολικής αξίας των 

αντίστοιχων πωλήσεων από τον χρόνο δημοσίευσης και ισχύος των διατάξεων του Ν. 

4483/17, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και 

τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τη φορολογική αρχή. 

Η αξία των προϊόντων που διατίθενται δωρεάν υπολογίζεται με τιμή αναφοράς τη μέση τιμή 

πώλησης αυτών.  

ΙΙ. Το ποσό του δικαιώματος, θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο δημοτικό ταμείο μέσα 

στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. 

Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος 

επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 

αναλογούν δικαίωμα, προαυξημένο με ισόποσο πρόστιμο.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το το άρθρο 63 του Ν.4483/17, την 

202/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση, 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

I. Τον καθορισμό ποσοστού 4 τοις χιλίοις για τις ποσότητες που εκμεταλλεύονται 

και 3,5 τοις χιλίοις όταν γίνεται  πρόσμιξη του νερού με χυμούς επί της συνολικής αξίας των 

αντίστοιχων πωλήσεων από τον χρόνο δημοσίευσης και ισχύος των διατάξεων του Ν. 4483/17, 

όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα 

αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τη φορολογική αρχή. 
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Η αξία των προϊόντων που διατίθενται δωρεάν υπολογίζεται με τιμή αναφοράς τη μέση 

τιμή πώλησης αυτών.  

ΙΙ. Το ποσό του δικαιώματος, θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο δημοτικό ταμείο 

μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. 

Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος 

επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αναλογούν 

δικαίωμα, προαυξημένο με ισόποσο πρόστιμο. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 239/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 6-9-2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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