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ΘΕΜΑ  6ο Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπο-
      ρίας νερού  για το έτος 2019 & εφεξής.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  29η   του μηνός  Οκτωβρίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 08:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθμ.  17419/25-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ.
Γκιώνη - 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   πέντε  (5),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ  ό  ν  τ  ε  ς  :1.Γκιώνης Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος – Πρόεδρος,  2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Δόσχορης Κων/νος.,

Α π ό ν τ ε ς:1.Παπαθανασίου Αθανάσιος,  2.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Συζητουμένου του  6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης,, ύστερα κι από τη
συζήτηση ενός εκτάκτου, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.H υπ΄αριθμ.  22/2013  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η  οποία
νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ΄αριθμ.  718/9471/02-04-2013  όμοια  Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
σύμφωνα  με  την  οποία  δεν  αναπροσαρμόζεται  για  το  έτος  2013  &  εφεξής  το
δικαίωμα εμπορίας νερού, που παραμένει στα ίδια επίπεδα που καθορίστηκε με την
υπ΄αριθμ. 360/2011 Α.Δ.Σ. ως εξής :
α) για τους βυτιοφορείς Λουτρακίου και τα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού, σε 0,61
€/κ.μ. και 1,92 €/κ.μ. αντίστοιχα, και
β) για τους βυτιοφορείς Αγ. Θεοδώρων σε 0,30 €/κ.μ.

2.Η από 09-10-2018  σχετική  εισήγηση του  Γραφείου  Εσόδων στην  οποία
αναφέρονται τα ακόλουθα :

‘’Σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού σας 
γνωρίζουμε 
Α. Τα εισπραχθέντα έσοδα από το ανωτέρω δικαίωμα για το 2018 έχουν ως εξής.

1)  Τα οίκοθεν έσοδα και  τα  έσοδα από βεβαιωτικούς  καταλόγους  από το
εργοστάσιο εμφιάλωσης ως τις 27/9/2018 ανέρχονται στα 9.915,32 €. 

 2) Τα οίκοθεν έσοδα και τα έσοδα από βεβαιωτικούς καταλόγους από τους
βυτιοφορείς Λουτρακίου ως τις 27/9/2018 ανέρχονται στα 2.602,19 €.

          3) Τα οίκοθεν έσοδα και τα έσοδα από βεβαιωτικούς καταλόγους  από τους
βυτιοφορείς Κορίνθου ως τις 27/9/2018 ανέρχονται στα 10.574,37 €. 
      4) Τα οίκοθεν έσοδα και τα έσοδα από βεβαιωτικούς καταλόγους από τους
βυτιοφορείς των Αγίων Θεοδώρων ως τις 27/9/2018 ανέρχονται στα 643,69 €.
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     Β. Το δικαίωμα εμπορίας νερού που διατίθεται στο εργοστάσιο εμφιάλωσης και
τους  βυτιοφορείς  για  το  έτος  2018  σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.   22/2013  και  την
31/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ως εξής.
       1) Για το εργοστάσιο εμφιάλωσης 1,92 €/κ.μ     
       2) Για τους βυτιοφορείς Λουτρακίου 0,61 €/κ.μ  
       3) Για τους βυτιοφορείς των Αγίων Θεοδώρων 0,30 €/κ.μ 
       4) Για τούς βυτιοφορείς Κορίνθου 2.93 €/κ.μ 
Να σημειωθεί ότι για το εργοστάσιο εμφιάλωσης με την 360/2011 Α.Δ.Σ έγινε μείωση
50% και έκτοτε η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 1,92 ευρώ/κ.μ

Το  δικαίωμα  εμπορίας  νερού  για  τους  βυτιοφορείς  Λουτρακίου  το  2007
αναπροσαρμόστηκε από 0,59ευρώ/κ.μ σε 0,61ευρώ/κ.μ και παραμένει ως σήμερα.
        Όσον αφορά τους βυτιοφορείς  των Αγίων Θεοδώρων το
δικαίωμα εμπορίας νερού σύμφωνα με την υπ¨αριθμ. 2/5/30-1-2008
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  πρώην  Δήμου  Αγίων
Θεοδώρων έχει οριστεί και ισχύει ως σήμερα στα 0,30ευρώ/κ.μ.   

Σας επισημαίνουμε ότι τόσο οι βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων
όσο και βυτιοφορείς Λουτρακίου διαθέτουν το νερό στα όρια του
Δήμου μας και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την έκδοση των
αιτήσεων αδειών πώλησης νερού.  

Το δικαίωμα εμπορίας  νερού για  τους  βυτιοφορείς  Κορίνθου  ορίζεται  κάθε
έτος   στην απόφαση του 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.

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

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τη μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος
εμπορίας νερού για το έτος 2019 κι εφεξής,

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   

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 2019 κι εφεξής, το οποίο παραμένει στα επίπεδα που καθορίστηκε με την
υπ΄αριθμ. 22/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι ως εξης :
α. για τους βυτιοφορείς Λουτρακίου και τα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού  σε 0,61
€/κ.μ. και 1,92 €/κ.μ. αντίστοιχα.
β. για τους βυτιοφορείς Αγ. Θεοδώρων σε 0,30 €/κ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  241/2018

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2.Σακελλαρίου Αναστάσιος

3.Δόσχορης Κων/νος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Νικολάου Σωτήριος
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