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ΑΔΑ: ΩΔΚ9Ω1Ρ-Λ0Μ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  26/9/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-2017    Αριθ. Απόφασης: 670/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  26 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/76680/22.9.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 30. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

34. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 9.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 
 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδημαρχος 
13. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

7. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήμαρχος, (δικ/νη) 

 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασκληπιείου κα. 
Μ.Παπαβασιλείου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 1.2:  Έγκριση της υπ΄αριθ.524/2017 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης για την 
επιβολή δικαιώματος χρήσης πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4483/31-7-2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) άρθρο 
63, σε ποσοστό 3%ο τρία τοις χιλίοις και τρία 3%ο τοις χιλίοις 
όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς.  
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O Αντιδήμαρχος κ. Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος τις υπ΄αριθ. 524/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:  

 

Ο ίδιος ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την εισήγηση του τμήματος Προσόδων  της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/69660/1-9-2017, ως εξής:   . 

«ΘΕΜΑ: Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος 
     Εισηγούμαστε  για το ύψος του δικαιώματος χρήσης πόσιμου ύδατος 

σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν.4483/31/7/2017(ΦΕΚ107/Α/2017) 
άρθρο 63, σε ποσοστό τρία(3) τοις χιλίοις και                                                                                
τρία (3) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς.       

    Σχετικά με τα δικαιώματα χρήση πόσιμου ύδατος σας γνωρίζουμε τα 
κάτωθι :   

Νομικό πλαίσιο 
• Το δικαίωμα εμπορίας ποσίμων ιαματικών νερών προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΒΔ της 24/9-
20/10/1958, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 
του Ν1080/80 και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 26 παρ.1,2 
και 3 του Ν 1828/89, το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν 1518/85, το 
άρθρο 57 παρ. 14 του Ν 2218/94,το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν 
3448/2006, το άρθρο 23 του Ν 4255/2014 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 
4483/31/7/2017(ΦΕΚ 107/Α/2017)  

• Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, η επιβολή 
του δικαιώματος είναι υποχρεωτική και δεν ανήκει στη 
διακριτική ευχέρεια του δημοτικού συμβουλίου. Οι εισπράξεις 
από το δικαίωμα αυτό υπάγονται στην κατηγορία των 
τακτικών εσόδων των ΟΤΑ και μπορεί να διατίθενται για την 
κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 
31727/13/4/1978).  

• Το δικαίωμα του άρθρου 12 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 
αποτελεί φόρο επί των συναλλαγών , που επιβάλλεται 
αδιακρίτως σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται πόσιμο 
νερό (ΣτΕ 1743/2004 ΔιΔικ 2006 σελ. 398) και  είναι 
ανεξάρτητο από το τέλος ή δικαίωμα ύδρευσης που 
επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ιδίου Β.Δ. 
/τος( Εγκ. Υπ. 79061/30-10-1980) . Τούτο άλλωστε όριζε 
ρητά και η διάταξη της περίπτ. Β της παρ. 3 του άρθρου 12 
του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως ίσχυε μέχρι την 
αντικατάσταση της από την παρ. 14 του άρθρου 57 του  
Ν2218/94.     

• Επίσης προβλέπεται με το άρθρο 63 ότι «καταβάλλονται 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 
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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 Δημοτικού Συμβουλίου » 

• Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12του β.δ. 
24.9/20.10.1958 αντικαθίσταται. 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 εμπορία των ποσίμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών που 
διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση (αυτούσια ή ύστερα από 
βιομηχανική επεξεργασία ) είτε αναμεμιγμένα με χημικές  ή άλλες 
ουσίες ή χυμούς (αναψυκτικά, μπύρες κ.λ.π.) και με οποιαδήποτε 
ονομασία, κατάσταση και συσκευασία, επιτρέπεται μόνον έπειτα 
από άδεια που χορηγείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου (άρθρο 26 παρ.1 Ν 
1828/89).  

•     Η  άδεια χορηγείται από το δήμο, στην περιφέρεια του οποίου 
βρίσκονται τα νερά, ανεξάρτητα εάν ανήκουν ή όχι στην κυριότητα 
του (άρθρο 26 παρ.1 Ν 1828/89). 

•     Συνεπώς, η άδεια απαιτείται και όταν το νερό προέρχεται από 
ιδιωτικά φρέατα ή γεωτρήσεις ή πηγές ή από δίκτυα οργανισμών 
ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.λ.π.) ή από δίκτυα δημοτικών 
επιχειρήσεων ύδρευσης –αποχέτευσης(Εγκύκλιοι Υπ. 
Εσωτ.3958/20/1/1989 και 8358/27/8/1993). 

•     Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται 
μετά την προηγούμενη γνώμη της  υγειονομικής υπηρεσίας για την 
καταλληλότητα του νερού, προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια 
της άδειας (άρθρο 26 παρ.1Ν 1828/89).  

•     Για τη γνωμάτευση περί της καταλληλότητας του πόσιμου νερού 
εφαρμόζεται το άρθρο 14 του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 
275/Β/1938),ενώ αν πρόκειται για πόσιμο νερό που εμφιαλώνεται 
εφαρμόζεται η Υγειονομική Διάταξη  Α1Β/4841/1979, ΦΕΚ 696/Β ( 
Εγκ. Υπ. Υγ.κΠρ. Υ2/2601/5/8/1995) .Για την πώληση των 
φυσικών μεταλλικών νερών ισχύει το ΠΔ433/83(ΦΕΚ 163/Α).  
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                Στο Δήμο μας μέχρι σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις στις  
κάτωθι Δημοτικές ενότητες : 

• Επιχείρηση στο τοπικό διαμέρισμα Αγ. Ισιδώρου της Δημοτική 
Ενότητα Αταβύρου. 

• Επιχείρηση στο  τοπικό διαμέρισμα Σαλάκου  της Δημοτική ενότητα 
Καμείρου . 

• Επιχείρηση στο  τοπικό διαμέρισμα Δαματριάς του  Δημοτικού 
Διαμερίσματος  Πεταλούδων 

• Επιχείρηση στο τοπικό Διαμέρισμα Κοσκινού του Δημοτικού  
Διαμερίσματος  Καλλιθέας .  

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη και το  νομοθετικό  
πλαίσιο θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με ενιαία κανονιστική να 
πάρει απόφαση ως προς το ύψος του δικαιώματος για χρήσης 
πόσιμου ύδατος σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 
4483/31/7/2017(ΦΕΚ107/Α/2017) άρθρο 63, σε ποσοστό τρία (3) 
τοις χιλίοις  και σε τρία (3) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του 
νερού με χυμούς.  

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου 
Διακοσταματίου Σάββα και της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου 

Παρασκευής) 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
•  Την εισήγηση του τμήματος προσόδων με αριθμ. πρωτ. 

2/69660/1-9-2017 
• Τη νομοθεσία που αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση του 

τμήματος Προσόδων 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο, το οποίο και θα  
αποφασίσει λόγω αρμοδιότητας, ως προς το ύψος του δικαιώματος για 
χρήσης πόσιμου ύδατος σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 
4483/31/7/2017(ΦΕΚ107/Α/2017) άρθρο 63,  σε ποσοστό τρία (3) τοις 
χιλίοις  και σε τρία (3) τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με 
χυμούς.  

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Α.Κωνσταντίνου, Μ.Δράκος, 

Μ.Καραγιάννη, Σ.Σαρρή, Ε.Ατσίδη και ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

κ.Α.Γιαννικουρής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το θέμα. 

 



6 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και τα άρθρα 93 και 79 του 
Ν.3463/2006, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
Ν.4483/31/7/2017(ΦΕΚ107/Α/2017) και με απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 524/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την επιβολή δικαιώματος χρήσης πόσιμου ύδατος, σε 

ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) και τρία τοις χιλίοις (3%ο) όταν 

γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. 

 

 

                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


