
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 318//2017   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ Η ΜΗ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.

Σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00  π.μ. συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  29920/11-12-2017  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από  τα 
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος, 
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος, 

4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
3.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιώματος επί της 

εμπορίας πόσιμων ή μη υδάτων για το έτος 2018 και εφεξής.
3. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017.
4. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 22.406,72 € από τον Κ.Α. 02.64.7341.503 που 

αφορά την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ 
Μεσημερίου».
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         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 30349/14-12-2017 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
          Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1,2 και 3 του Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958 ( ΦΕΚ 
171/58 τεύχος Α ),  ορίζεται  η εμπορία του πόσιμου ή μη ιαματικού νερού όπως αυτή  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του  
Ν 1828/1989 επίσης όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 2218/1994 ,  
συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3448/2006, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23  
του Ν.4255/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρου 63 του Ν.4483/2017: 

<<1. Η εμπορία των ποσίμων ιαματικών 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 αίτηση 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 προηγούμενη παράγραφο αδείας υποχρεούται: 

α)  να  τηρεί  τους  κατά  τας  κείμενες  διατάξεις  όρους  τους  διασφαλίζοντας  τη  
γνησιότητα και υγιεινή  κατάσταση των υδάτων.( άρθρο 2 Ν 1080/1980 ) 

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 τρεισήμισι (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  οικεία  
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ,  σύμφωνα με  το  άρθρο  24  του  Ν.  4368/2016 η  οποία  
εκδίδεται  μετά  από  πρόταση  του  δημοτικού  Συμβουλίου,  εφόσον  μεταβληθούν  
σημαντικά,  για  οποιοδήποτε λόγο τα στοιχεία με τα οποία αρχικώς διαμορφώθηκαν.  
Όταν  το νερό που διατίθεται  ανήκει  σε Δήμου,  το  ύψος του δικαιώματος  καθορίζεται  
ελεύθερα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

γ) Το αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσό του δικαιώματος καταβάλλεται  
από τον υπόχρεο στο οικείο δημοτικό ταμείο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο  του επόμενου  
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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 .  
>>( άρθρο 63 Ν.4483/2017)
          Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας προτείνει λόγω του ότι στην ευρύτερη  
περιοχή  του  Δήμου  Έδεσσας  λειτουργεί  επιχείρηση  εμφιάλωσης  πόσιμου  νερού  ή  
παραγωγής χυμών και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα  Βεγορίτιδας ( Βιομηχανική  
Περιοχή  Δροσιάς)   να  επιβληθεί  το  δικαίωμα  επί  της  εμπορίας  πόσιμου  νερού  ή  
παραγωγής χυμών.
           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 30349/14-12-2017 εισήγηση 
του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την επιβολή δικαιώματος επί της 
εμπορίας πόσιμων ή μη υδάτων για το έτος 2018 και εφεξής, με ύψος δικαιώματος 
τρία τοις χιλίοις (3ο/οο) επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων τόσο για τις 
ποσότητες νερού που εμφιαλώνονται όσο και για τις ποσότητες που γίνεται πρόσμιξη 
του νερού με χυμούς.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 318/2017.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 18.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος 
Πέτκος, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας..
-Δ/νση Διοικητικών & Οικ/κών Υηρεσιών.
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
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