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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   307/2019

     ΘΕΜΑ  1ο μοναδικό  : Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος
                                   εμπορίας νερού για το έτος 2020. 

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  05η  του μηνός  Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος
Πέμπτη και  ώρα 08:30,  συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθ. 23844/03-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ.
ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της  ημερήσιας
διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7)  μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4),  ο  κ.
Αντιπρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Μουζάκης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος,
3.Πέρρας  Σωτήριος,  ο  οποίος  αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος,  που  απουσιάζει  κ.
Παπαθανασίου  Αθανάσιο,  4.Ράτης  Σπυρίδων,  ο  οποίος  αναπληρώνει  το  τακτικό
μέλος, που απουσιάζει, κα. Κορδαλή Σωτηρία.

Α π ό  ν  τ  ε  ς:  1.Γεώργιος  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗΣ -  Δήμαρχος  -  Πρόεδρος,  2.Γεωργίου
Αθανάσιος, 3.Κόντη Κασσιανή. 

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Αντιπρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ότι κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης "Γνωμοδότηση περί
αναπροσαρμογής  ή  μη  του  δικαιώματος  εμπορίας  νερού  για  το  έτος  2020",
προκειμένου να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και για την ολοκλήρωση της ψήφισης του δημοτικού προϋπολογισμού
έτους 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως κι  επί  του θέματος αυτού ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η  υπ'  αριθ.  308/2018  (ΑΔΑ:ΩΜΘΑΩΛ3-ΕΒ1)  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η
οποία νομιμοποιήθηκε με  την υπ'  αριθ.  271327/31-12-2018 όμοια του Συντονιστή
Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. και με την οποία  δεν αναπροσαρμόστηκε για το έτος 2019 και εφεξής
το δικαίωμα εμπορίας νερού, το οποίο παρέμεινε στα επίπεδα που καθορίστηκε με
την υπ' αριθ. 22/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής :
 για τους βυτιοφορείς πόσιμου νερού Λουτρακίου σε 0,61 €/κ.μ. 
 για τα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού του Λουτρακίου 1,92 €/κ.μ. 
 για τους βυτιοφορείς πόσιμου νερού Αγίων Θεοδώρων σε 0,30 €/κ.μ.
2. Το  με  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  μας  16138/28-08-2019  έγγραφο  της  εταιρείας
εμφιάλωσης  νερού  με  την  επωνυμία  "ΠΕΤ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΒΕΕ"  -
Υποκατάστημα Λουτρακίου,  προς το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  με  το  οποίο  αιτείται  τη
μείωση ποσού του δικαιώματος  εμπορίας νερού, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.
4483/2017.
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3. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 19990/15-10-2019 αίτηση των βυτιοφορέων πόσιμου
νερού  Λουτρακίου,  με  την  οποία  ζητούν  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την
αναπροσαρμογή του δικαιώματος εμπορίας νερού.  
4. Οι  υπ'  αριθ.  52/31-10-2019  &  25/01-11-2019  Αποφάσεις  των  Κοινοτήτων
Λουτρακίου - Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων, αντίστοιχα, περί αναπροσαρμογής ή
μη του δικαιώματος εμπορίας νερού.
5. Το από 26-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
προς την Οικονομική Επιτροπή στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα :
«Σχετικά  με  την  αναπροσαρμογή  ή  μη  του  δικαιώματος  εμπορίας  νερού  σας
γνωρίζουμε τα εξής:

Τα εισπραχθέντα έσοδα από το ανωτέρω δικαίωμα για το 2019 έχουν ως εξής.
1) Τα οίκοθεν εισπραχθέντα έσοδα και τα έσοδα από βεβαιωτικούς καταλόγους  από
το εργοστάσιο εμφιάλωσης ως τις 02/10/2019 ανέρχονται στα 14.108,13 €. 
2) Τα οίκοθεν εισπραχθέντα έσοδα και τα έσοδα από βεβαιωτικούς καταλόγους από
τους βυτιοφορείς Λουτρακίου ως τις 02/10/2019 ανέρχονται στα 1.279,78 €.
3) Τα οίκοθεν εισπραχθέντα έσοδα και τα έσοδα από βεβαιωτικούς καταλόγους από
τους βυτιοφορείς των Αγίων Θεοδώρων ως τις 02/10/2019 ανέρχονται στα 912,48 €.

Η  άποψη  της  Υπηρεσίας  είναι  ότι  το  δικαίωμα  εμπορίας  νερού  θα  πρέπει  να
εξομοιωθεί  για  τους  βυτιοφορείς  Λουτρακίου  &  Αγίων  Θεοδώρων  στο  ποσό  των
0,61ευρώ/κ.μ νερού,  διότι  δεν υπάρχει  υγιής ανταγωνισμός μεταξύ τους ενώ όλοι
διαθέτουν το νερό, όπως προαναφέραμε, στα όρια του Δήμου μας. Όσον αφορά την
αίτηση της εταιρίας ΠΕΤ Κεντρικής Ελλάδος ΑΒΕΕ, η άποψη μας είναι ότι το νερό, το
οποίο διαθέτει η εν λόγω εταιρία, ανήκει στο Δήμο μας και βάσει του άρθρου 63 του
Ν.  4483/2017,  το  ύψος  του  δικαιώματος  καθορίζεται  ελεύθερα  με  απόφαση  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  και  αυτό  έχει  ήδη  καθοριστεί  με  την  360/2011  Α.Δ.Σ.
(μειωμένο ήδη κατά 50%).

Το δικαίωμα εμπορίας νερού για τους βυτιοφορείς  Κορίνθου ορίζεται  κάθε έτος
στην απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου, που αποφασίζει για την χορήγηση αδειών
εμπορίας  νερού  στους  βυτιοφορείς  Κορίνθου  και  παραμένει  ως  σήμερα  σε  2,93
€/κ.μ., όπως ορίστηκε στην 198/1991 Α.Δ.Σ.

Τα οίκοθεν εισπραχθέντα έσοδα και τα έσοδα από βεβαιωτικούς καταλόγους  από
τους βυτιοφορείς Κορίνθου ως τις 02/10/2019 ανέρχονται στα 9.083,00 €. 

Η αναπροσαρμογή ή μη του ανωτέρω δικαιώματος είναι στην δυνητική ευχέρεια
του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. 1080/1980 και του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 4255/2014, μετά
από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της και απέχοντος του κ.
Μουζάκη Αθανάσιου   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί περί 
 της μη αναπροσαρμογής του δικαιώματος εμπορίας νερού, για το έτος 2020, το
οποίο παραμένει στα επίπεδα που καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 308/2018 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής :
1) για τους βυτιοφορείς πόσιμου νερού Λουτρακίου  σε 0,61 €/κ.μ. 
2) για τους βυτιοφορείς πόσιμου νερού Αγίων Θεοδώρων σε 0,30 €/κ.μ.
 της αναπροσαρμογής του δικαιώματος εμπορίας νερού, για το έτος 2020 για την
εταιρεία εμφιάλωσης νερού με την επωνυμία "ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ" -
Υποκατάστημα Λουτρακίου με μείωση σε ποσοστό 50% (σε σχέση με το δικαίωμα
που έχει οριστεί με την υπ' αριθ.  308/2018 Α.Δ.Σ.).



Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   307/2019

            Ο Αντιπρόεδρος              Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής             ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
             

                                                               ΠΕΡΡΑΣ Σωτήριος  

                                                               ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων
   ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος          
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