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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 2/2023 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 15 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η  συνεδρίαση (διά 
ζώσης & με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1071/14-02-2023 πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 22 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   12.   Ντόντος Γεώργιος    

2. Καραναστάσης Αθανάσιος  13.   Κρικώνης Χρ. 

3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή*  14.   Κολλάτος Κων/νος   

4. Μητσογιάννης Nικ.  15.   Κοντογιάννης Ιωαν.* 

5. Σίμος Βασ.*  16.   Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ. *  17.   Διψάνας Αχιλλεύς* 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   18.   Αργυρίου Ιωάννης *   

8. Νικολάου Γεώργιος    19.   Σαΐτης Αστέριος 

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης  20.   Καρατέγος Μιχάλης* 

10. Βλάχος Αθαν.  21.   Κωστή Μαρία   

11. Κυρίτσης Γεώργιος  22.  Χαδουλός Κων.     
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5 ) 

1. Ζαρδούκας Κων.      4. Νταναβάρα Αργυρή 

2. Τσεργάς Κων/νος      5.  Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή      Αν και νόμιμα κληθέντες 

  *Δια τηλεδιάσκεψης    

    
   Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 

   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων 
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος Όσσας (Μακρυγιάννης Γεώργιος). 
   
 Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση  ύπαρξης  
απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για το έκτακτο της συνεδρίασης, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ ( 1ο) «Καθορισμός δικαιώματος, επί εμπορίας πόσιμου νερού» 
Αριθμός   Απόφασης ( 19) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος  κ. Μανώλης Γεώργιος. 

 
Σήμερα, καλούμαστε  να λάβουμε απόφαση ως δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με  

τον καθορισμό του  δικαιώματος επί της εμπορίας του πόσιμου νερού, με αφορμή την 
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αίτηση της εταιρείας ΝΕΡΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΙΚΕ, υλοποιώντας την παράγραφο 4 της απόφασης 
του Δ.Σ. με αριθμό 136/2016. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-07-2017) 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την 
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 
Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε η περ. β’ 
της παρ. 3 του άρθρου 12 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 14 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (Α΄ 90), συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
29 του ν. 3448/2006 (Α΄570) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 
4255/2014 (Α΄ 89), και πλέον με τον ανωτέρω Νόμο αντικαθίσταται ως εξής: 
«.... 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 οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), 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 Δήμους, το ύψος του δικαιώματος καθορίζεται ελεύθερα με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου». 
 
Επίσης η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ. 24.9/ 20.10.1958, αντικαθίσταται 
ως εξής: 
 «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.». 
 
Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου Τεμπών από τον καθορισμό  επιβολής του δικαιώματος 
αυτού, δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί, διότι εξαρτάται από αστάθμητους 
παράγοντες όπως από τη συνολική αξία των πωλήσεων των επιχειρήσεων εμπορίας 
ποσίμου ύδατος, κάτι που επίσης εξαρτάται από παράγοντες όπως οι συνθήκες 
ανταγωνισμού στον κλάδο αυτό, οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη 
χώρα όπως π.χ. το επίπεδο πληθωρισμού, διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, η εμπορική πολιτική της κάθε επιχείρησης κλπ., ο αριθμός των 
δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων αυτού του είδους εντός των διοικητικών ορίων του 
δήμου  Τεμπών -μέχρι σήμερα είναι η μοναδική επιχείρηση που δραστηριοποιείται - κλπ. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  τον καθορισμό του δικαιώματος  ως κατωτέρω: 
1. Επιβάλει υπέρ του Δήμου Τεμπών Δικαίωμα, στις επιχειρήσεις εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη 
ιαματικών νερών, που διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση είτε σε ανάμειξη με χημικές ή άλλες 
ουσίες ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία, κατάσταση και συσκευασία, και οι οποίες 
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βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Τεμπών , το οποίο υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των 
αντίστοιχων πωλήσεων 
2. Καθορίζει το ποσοστό του Δικαιώματος επί της εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων σε 
πέντε (5‰)  τοις χιλίοις για το πόσιμο νερό και επίσης ποσοστό τρεισήμισι  (3,5‰) τοις χιλίοις όταν 
γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, 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. 
3. Το ποσό του δικαιώματος, θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο δημοτικό ταμείο το πρώτο 
δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων, όπως προκύπτει από 
τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. 
4. Η δημοτική αρχή δικαιούται σε έλεγχο της κανονικής εκδόσεως των δελτίων αποστολής ή άλλων 
τίτλων και αποδόσεως του τέλους.  
5. Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του δικαιώματος 
καταλογίζεται εις βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το αναλογούν 
δικαίωμα επί της ληφθείσης ποσότητος ύδατος μαζί με ισόποσο πρόστιμο. 
6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των δια της κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του 
ΒΔ 24-9/20-10-1958 αποφάσεως οριζόμενων όρων, και εφόσον έχει βεβαιωθεί από τα όργανα του 
δήμου, το συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του, που ελέγχεται από το Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να προβαίνει σε ανάκληση της απόφασής του αυτής.  
7. Όποιος, άνευ άδειας προβαίνει σε εμπορία των κατά την παράγραφο 1 υδάτων, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
μηνών, ενώ παράλληλα του καταλογίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε βάρος του, 
του αναλογούντος δικαιώματος επί της ληφθείσης ποσότητος ύδατος μετά ισόποσου προστίμου.   
8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από ψηφίσεώς της και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς 
της και να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΒΔ 24-9/20-10-1958 και να αναρτηθεί στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Κολλάτος:  … (αρχικά αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης)…  θέση μας είναι, είναι υπέρ 
των επενδύσεων, επειδή θα προκύψουν έσοδα, θέσεις εργασίας ….. και αφού δεν 
διαταράσσεται ο υδροφόρος ορίζοντας… συμφωνούμε. 
Κωστή: … το νερό είναι κοινωνικό αγαθό…. Έτσι ανοίγει ο «ασκός του Αιόλου». Για την 
αγοροπωλησία του νερού…δεν υπολογίζετε ούτε την κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα…το 
ποσό δεν είναι και τόσο σοβαρό & δεν θα έπρεπε το νερό να αποτελεί προϊόν 
αγοροπωλησίας… η θέση μας είναι ότι ΚΑΤΑΨΗΦΪΖΟΥΜΕ αυτή και κάθε ενέργεια που 
μετατρέπει ένα κοινωνικό αγαθό σε προϊόν αγοροπωλησίας. 

 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις αναφερόμενες διατάξεις, την εισήγηση του Δημάρχου, την αριθ. 
136/2016 απόφαση ΔΣ, την αριθ. 13/2023 απόφαση ΟΕ και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
[Μειοψήφισαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ]  
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
 
1. Επιβάλει υπέρ του Δήμου Τεμπών Δικαίωμα, στις επιχειρήσεις εμπορίας ποσίμων 

ιαματικών ή μη ιαματικών νερών, που διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση είτε σε 
ανάμειξη με χημικές ή άλλες ουσίες ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία, 
κατάσταση και συσκευασία, και οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Τεμπών, 
το οποίο υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων. 
 

2. Καθορίζει το ποσοστό του Δικαιώματος επί της εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη 
υδάτων σε πέντε (5‰)  τοις χιλίοις για το πόσιμο νερό και επίσης ποσοστό τρεισήμισι  
(3,5‰) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, επί της συνολικής 
αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που 
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τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών 
ελέγχων από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
 

3. Το ποσό του δικαιώματος, θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο δημοτικό ταμείο το 
πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων, 
όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. 
 

4. Η δημοτική αρχή δικαιούται σε έλεγχο της κανονικής εκδόσεως των δελτίων 
αποστολής ή άλλων τίτλων και αποδόσεως του τέλους.  
 

5. Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του δικαιώματος 
καταλογίζεται εις βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το 
αναλογούν δικαίωμα επί της ληφθείσης ποσότητος ύδατος μαζί με ισόποσο πρόστιμο. 
 

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των δια της κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 12 του ΒΔ 24-9/20-10-1958 αποφάσεως οριζόμενων όρων, και εφόσον έχει 
βεβαιωθεί από τα όργανα του δήμου, το συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του, 
που ελέγχεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να 
προβαίνει σε ανάκληση της απόφασής του αυτής.  
 

7. Όποιος, άνευ άδειας προβαίνει σε εμπορία των κατά την παράγραφο 1 υδάτων, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση υποτροπής με 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, ενώ παράλληλα του καταλογίζεται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου σε βάρος του, του αναλογούντος δικαιώματος επί της 
ληφθείσης ποσότητος ύδατος μετά ισόποσου προστίμου.   
 

8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από ψηφίσεώς της και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή 
καταργήσεώς της και να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΒΔ 24-9/20-10-
1958 και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 19/2023 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 
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