
   
 

                                                                                                               
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    
         ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -      
   ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  25 
της  21ης   Σεπτεμβρίου 2016 

 
Αριθμός Απόφασης  268 

Θ Ε Μ Α  5ο:    Χορήγηση ή μη στην ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕΒΕ άδειας 
   εμφιάλωσης & εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού, για τα έτη 
  2016 & 2017. 
 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 
2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 16409/16-9-2016 
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό 
Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - 
Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής 
κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν 
παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Ρουμελιώτης 
Γεώργιος, 7.Βλάσσης Ευάγγελος, 8.Πέρρας Σωτήριος, 9.Μουζάκης Αθανάσιος, 
10.Πέτρου Θεόδωρος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Ασημακόπουλος Χρήστος, 
13.Κορδαλή Σωτηρία, 14.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 15.Ράτης Σπυρίδων, 16.Βαρελάς 
Παναγιώτης, 17.Δόσχορης Κων/νος, 18.Θεοδώρου Αγγελική. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δ.K.  Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, ήτοι Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και 
Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα. 
 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Παντελέου Κων/νος, 4.Σπύρου 
Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 
8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Κοφινάς Ηλίας,  οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. 
Λουτρακίου – Περαχώρας,  Βενετσάνου Ελένη,  και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Τ.Κ.  Πισίων,  Γκίκας Ιωάννης. 

 



 Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε 
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παντελέου Κων/νος και Πρωτονοτάριος 
Δημήτριος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση αυτής. 
 
 Συζητουμένου του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη 
συζήτηση ενός εκτάκτου, τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο 
οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής : 
 1.Η με αριθμό πρωτ. Δήμου14303/12-08-2016 αίτηση της εταιρείαας 
εμφιάλωσης ‘’ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕΒΕ’’ για χορήγηση άδειας εμφιάλωσης 
και εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού Λουτρακίου για το έτος 2016, συνοδευόμενη 
από τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 2. Το υπ’ αριθμ.3992/18-8-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π  με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι το νερό των  γεωτρήσεων της περιοχής Σκάρπας Λουτρακίου από τις 
οποίες υδροδοτείται το συγκεκριμένο εμφιαλωτήριο είναι κατάλληλο για εμφιάλωση 
και ανθρώπινη κατανάλωση.  

3.Η υπ’ αριθμ. 3391/8-7-2016 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κορίνθου για 
καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης  και του Πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας στο οποίο φαίνεται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της εταιρίας ως 30-6-2021. 

4.Δείγματα ετικετών για το αυτούσιο εμφιαλωμένο νερό 
5.Η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου  από την Δ/νση Βιομηχανίας της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας.  
6.Η βεβαίωση της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου μας για ρύθμιση και 

πληρωμή των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του δικαιώματος εμπορίας ως 
την στιγμή κατάθεσης των δικαιολογητικών. Δεν υπάρχουν αβεβαίωτες οφειλές της 
ανωτέρω εταιρείας μέχρι σήμερα.  

7.Το από 5-9-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Εσόδων σύμφωνα 
με το οποίο η αίτηση της ανωτέρω εταιρείας συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας φυσικού 
μεταλλικού νερού Λουτρακίου, Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 2 του Ν. 1080/80 
όποιος προβαίνει σε εμπορία νερού χωρίς άδεια με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου καταλογίζεται το δικαίωμα εμπορίας της ληφθείσας ποσότητα ύδατος 
μετά ισόποσου προστίμου.   Επιπλέον βάσει των διατάξεων  των παρ.1 & 7 του 
άρθρου άρθρου 2 του Ν 1080/80 η χορήγηση ή μη της αιτουμένης αδείας και η 
χρονική διάρκεια αυτής ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού συμβουλίου.  

Το Δημοτκό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω έγγραφα 
στοιχεία, τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1080/80, καθώς και τον Κανονισμό 
Εμπορίας Νερού του Δήμου μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

(μειοψηφούντος του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου, που κρίνει ότι νερό είναι λαϊκό αγαθό 
και δεν πρέπει ο Δήμος να το εμπορεύεται) 

 
 Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας φυσικού μεταλλικού 
νερού Λουτρακίου  στην εταιρεία ‘’ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕΒΕ’’  σύμφωνα με 
τις νόμιμες προϋποθέσεις και την εγκρινόμενη ετικέτα, για το έτος 2016 και 
συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2016. 
 Α.Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω χορηγούμενη άδεια διέπεται υπό των όρων,  
περιορισμών και προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ν. 1080/80, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 1828/89, και αυτών της υπ΄αριθμ. 162/76 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
υπ΄αριθμ. 103/83, 362/88, 451/03, 353/05, 419/05, 117/07, 226/11 και 139/12 όμοιες 
Δημοτικού Συμβουλίου. 



 Ειδικότερα η ελάχιστη ποσότητα νερού για την οποία θα καταβάλλεται το 
δικαίωμα εμπορίας καθορίζεται στο 85% της ποσότητας του παρεχομένου νερού 
κάθε μήνα στην εταιρεία εμφιάλωσης από το δημοτικό υδροδίκτυο. 
 Β.Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την άδεια, αν η 
υγειονομική υπηρεσία γνωμοδοτήσει στο μέλλον αρνητικά, βάσει της εν ισχύει 
υγειονομικής διάταξης. 
 Γ.Η χορηγούμενη άδεια περιορίζει την εμφιάλωση της εταιρείας στον τόπο 
συσκευασίας που αναφέρεται στην αίτησή της.  
 Δ.Η σχετική άδεια του Δήμου θα χορηγηθεί στην παραπάνω εταιρεία 
εμφιάλωσης διά σύμβασης, που θα καταρτισθεί μεταξύ Δημάρχου και του νόμιμου  
εκπροσώπου της εταιρείας, η οποία θα έχει επί του  προκειμένου τον χαρακτήρα 
αυτής της παραχώρησης. 
 Ε.Σε περίπτωση που η ανωτέρω εταιρεία εμφιάλωσης αρνηθεί να υπογράψει 
τη σχετική σύμβαση, αφού φυσικά κληθεί προς τούτο από τον Δήμο, ο κ. Δήμαρχος 
θα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, να διακόψει την παροχή 
νερού σ΄αυτήν αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία που έχει ορισθεί για την υπογραφή 
της σύμβασης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από 
την ημέρα επίδοσης του σχετικού δημοτκού εγγράφου. 
 ΣΤ.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ανωτέρω εταιρείας προς τους όρους, 
περιορισμούς και προϋποθέσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί, η χορηγούμενη 
άδεια θα ανακαλείται από τον Δήμο. 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 268/2016 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(΄Επονται υπογραφές ) 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι 23 Σεπτεμβρίου 2016. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 

 


