
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του  

Δήμου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) Φεβρουαρίου 2016 και ώρα  10:00  στo 

Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονομική 

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 1759/12.2.2016 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 

λόγω απουσίας των τακτικών μελών κ. Δημητριάδη Χρήστου, Καραφουλίδη Αναστάσιου & 

Αθανάσιου Βασιλάκη, παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη οι κ. Σαράντη Μαρία, 

Δημήτρης Κοντογιώργης και Δημήτρης Ζαγγίλας, αντίστοιχα. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2 Κανταράς Αναστάσιος, 3. Τσινάς 

Αργύριος τακτικά μέλη Ο.Ε., 4. Μαρία Σαράντη, 5. Κοντογιώργης Δημήτρης, 6. Ζαγγίλας 

Δημήτρης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος 

 

Αριθμός θέματος:   1ο έκτακτο Καθορισμός τελών πώλησης ποσίμων υδάτων      

(άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 4255/2014) 

Αριθμός Απόφασης: 2 

 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, μετά την αποδοχή των μελών να 

συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος (άμεση ανάγκη 

είσπραξης εσόδων) και τόνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1, 2 και 3 του ΒΔ 24-9/20-

10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): 
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«1. Η εμπορία των ποσίμων 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 23 του Ν.4255/2014: 

β) Να καταβάλει υπέρ του δήμου δικαίωμα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου σε ποσοστό από 1,5 τοις χιλίοις έως 3 τοις χιλίοις και 1,5 τοις χιλίοις 

έως 2 τοις χιλίοις, όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, υπολογιζόμενο αυτό επί της 

συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 

που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών 

ελέγχων από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει στο δήμο, 

το ανωτέρω ποσοστό καθορίζεται ελεύθερα από το δημοτικό συμβούλιο και 

γ) Να υποβάλει, εντός είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε μήνα, δήλωση, με την οποία 

βεβαιώνεται η αξία των πωλήσεων του προηγούμενου μήνα, όπως προκύπτει από τα βιβλία 

και στοιχεία της επιχείρησης. Στη δήλωση υποχρεωτικά αναγράφεται η επωνυμία και η 

διεύθυνση της επιχείρησης, ο αριθμός φορολογικού της μητρώου, ο μήνας στον οποίο αφορά 
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η δήλωση, η συνολική αξία των αντίστοιχων πωλήσεων επί της οποίας υπολογίζεται το 

δικαίωμα, καθώς και το ύψος του δικαιώματος. Το δικαίωμα καταβάλλεται στο ταμείο του 

δήμου κάθε μήνα κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση υποβάλλεται στο δήμο 

ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη πωλήσεων κατά τον προηγούμενο μήνα. Επί μη υποβολής 

δήλωσης ή επί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει 

υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος λόγω μηδενικών πωλήσεων, επιβάλλεται πρόστιμο 

εκατό (100) ευρώ, αφού διαπιστωθεί από το δήμο η ανυπαρξία της οφειλής.» 

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1) Αποδέχεται την συζήτηση του θέματος πριν την ημερήσια διάταξη με την συναίνεση του 

Δημάρχου λόγω του κατεπείγοντος (είσπραξη εσόδων και οφειλών) 

 

2) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

 

I. Τον καθορισμό ποσοστού 2 τοις χιλίοις  επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων 

πωλήσεων από τον χρόνο δημοσίευσης και ισχύος των διατάξεων του Ν. 4255/014, όπως 

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

αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τα κατά νόμο αρμόδια 

όργανα, για το οποίο θα καταβάλλεται δικαίωμα υπέρ του Δήμου. 

II. Εφεξής το ποσό του δικαιώματος, θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο δημοτικό ταμείο 

κάθε μήνα κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται η αξία των 
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πωλήσεων του προηγούμενου μήνα, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της 

επιχείρησης, δηλ. εντός είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε μήνα. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    2 / 2016 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  18η Φεβρουαρίου 2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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