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Αριθ.Απόθαζης 273/2013 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
 
    Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από  
6/8/2013.     
 
   ην  Καξπελήζη ζήκεξα ζηηο έμη  (6) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ  ηνπ έηνπο 2013 εκέξα 
Σξίηε  θαη ώξα 16.00κκ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ΣΑΚΣΗΚΖ  
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
Καξπελεζίνπ νδόο  Ν.Σζηακπνύια (θηίξην ΚΑΠΖ 3νο όξνθνο)  ύζηεξα από ηελ κε 
αξηζκό πξση. 16925/2-8-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θ. Νηέθα Υξήζηνπ 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87), ε νπνία επηδόζεθε 
θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 
(ΦΔΚ Α΄ 87). 
   Παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Κσλζηαληίλνπ  Μπαθνγηάλλε  ηνπ Παύινπ 
δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξόεδξν θ. Νηέθα Υξήζην, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 23  κέιε,   νλνκαζηηθά 
νη: 
         ΠΑΡΟΝΣΔ                                                    ΑΠΟΝΣΔ 
1. Νηέθαο Υξήζηνο (Πξόεδξνο)                    1. θαξηζηνύλεο Δπάγγεινο 
2. νπιηώηεο  Νηθόιανο                                2.Φξαγθάθε - ηαπξνπνύινπ Διεπζεξία 
3. Γεληηζαξόπνπινο Υξήζηνο                       3. Γθαξίια - Γηακαληή Γεσξγία      
4. Λάππαο Κιενκέλεο                                  4. Παπαδόπνπινο Λεσλίδαο 
5. Πέηξνπ Ησάλλεο                                        
6. Υαιθηάο Παληειήο                                  
7. Παλαγησηόπνπινο Θεόδσξνο                                 
8. Ληάπεο Νηθόιανο   
9. θαξκνύηζνο Υξήζηνο                     
10.Φνύθιηαο Κσλ/λνο      
11.ηακάηεο Γεκήηξηνο       
12.Σζηιηκέθε Φσηεηλή 
13. Ληάπεο Κσλ/λνο                                                           
14. Καξθήο Δπάγγεινο                                      
15. Ίβξνο Ησάλλεο                              
16. ηακάηεο Ησάλλεο                                         
17. Καξβέιεο Κσλ/λνο 
18. Πάδηνπ Μαξία  
19.Παπνπηζόπνπινο Ζιίαο  
20. Κερξηκπάξε-Ξαγάξα Αιηάλε                
21. Μπνκπνηζηάξεο Κσλ/λνο 
22. Καξαγηαλλόπνπινο Αζαλάζηνο 
23. εξεηάθεο Νηθόιανο          
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     Καηά ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο  θ. Κνπζηαξή - 
Παπαξντδάκε Μαξία  γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Ο πξόεδξνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο πξόηεηλε λα ζπδεηεζνύλ (8) ζέκαηα 
ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά ηελ επίδνζε ηεο πξόζθιεζεο θαη ηα νπνία 
ραξαθηεξίζηεθαλ θαηεπείγνληα. Σα ζέκαηα είλαη ……………………………………….. 
Ζ πξόηαζε έγηλε νκόθσλα δεθηή γηα ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη άξρηζε ε ζπδήηεζε 
ηνπο. 
 Παξαβξέζεθαλ ν πξόεδξνο ηεο δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καξπελεζίνπ θ.Κνινθύζαο 
Γεκήηξηνο θαη ν εθπξόζσπνο ηεο ΣΚ Γνκηαλώλ θ.Κνπηξήο Νηθόιανο 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ  Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.Πέηξνπ Ησάλλεο απερώξεζε κεηά ην 2ν 
ζέκα  εκεξ.δηαη. Καη επαλήιζε ζην 21ν ζέκα, νη δεκνηηθνί  ζύκβνπινη θ. 
Κ.θαξκνύηζνο Υξήζηνο θαη Παλαγησηόπνπινο Θεόδσξνο απερώξεζαλ  κεηά ην 2ν 
ζέκα εκεξ.δηαη. Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.Ληάπεο Κσλ/λνο απερώξεζε κεηά ην 3ν 
ζέκα εκεξ.δηαη., ε δεκνηηθή ζύκβνπινο θ.Πάδηνπ Μαξία απερώξεζε πξηλ ην 8ν ζέκα, 
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.Καξβέιεο  Κσλ/λνο  απερώξεζε κεηά ην 3ν ζέκα 
εκεξ.δηάηαμεο θαη επαλήιζε ζην 18ν ζέκα,(κε ζπρλέο απνρσξήζεηο), ν δεκνηηθόο 
ζύκβνπινο θ.Παπνπηζόπνπινο Ζιίαο απερώξεζε κεηά ην 1ν θαη επαλήιζε ζην 8ν  
ζέκα, ε δεκνηηθε ζύκβνπινο θ.Κερξηκπάξε-Ξαγάξα Αιηάλε απερώξεζε πξηλ ην 1ν 
ζέκα εκεξ.δηάηαμεο, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.εξεηάθεο Νηθόιανο απερώξεζε ζην 
25ν ζέκα. 
 
  Αριθμός απόθαζης 273/ 2013 
   Θέμα  2ο Κανονιζμός για ηον καθοριζμό όρων (δικαιωμάηων εμπορίας) 
για ηην εγκαηάζηαζη εργοζηαζίων εμθιαλώζεως επιηραπέζιοσ νερού και 
παραζκεσής αναψσκηικών (ειζήγηζη από Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής): 
  

O Γήκαξρνο θ.Κσλζηαληίλνο Π.Μπαθνγηάλλεο  εηζεγνύκελνο ην ζέκα είπε ηα 
εμήο: 

 Σν πινύζην πδάηηλν δπλακηθό ηεο Δπξπηαλίαο κπνξεί λα απνηειέζεη γηα ην 
Γήκν Καξπελεζίνπ άμνλα αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Γηα ην ιόγν απηό 
θαη βαζηδόκελνη ζηελ ππάξρνπζα εκπεηξία από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 
εκθηαιώζεσο επηηξαπέδηνπ λεξνύ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίαο Σξηάδαο, θξίλεηαη 
επηηαθηηθή ε αλάγθε θνηλήο αληηκεηώπηζεο θαη ζέζπηζεο λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ 
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία αληίζηνηρσλ κνλάδσλ παξαγσγήο, ζε όιν ην Γήκν 
Καξπελεζίνπ. 
Ζ άδεηα εκθηαιώζεσο θαη εκπνξίαο ηνπ επηηξαπέδηνπ λεξνύ Καξπελεζίνπ, είηε σο 
απηνύζηνπ, είηε σο ζνδνύρνπ, είηε θαηόπηλ κεηαηξνπήο κε ηελ αλάκεημή ηνπ κε 
ρεκηθέο νπζίεο θαη κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία, ζα ρνξεγείηαη ύζηεξα από άηηεζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ θαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαο ππόςε 
ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηνπ θαλνληζκνύ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε γλεζηόηεηα 
θαη ηε θήκε ηνπ λεξνύ Καξπελεζίνπ, θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ 
θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. 
πλερίδνληαο ν θ. Γήκαξρνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνύ θαη 
θάιεζε ην ζώκα απνθαζίζεη. 
 
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.εξεηάθεο ςήθηζε θαηά. 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε (απνκαγλεηνθσλεκέλα 
πξαθηηθά) θαη αθνύ έιαβε ππόςε 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1.Βv 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  79 θαη 82 ηνπ Κ.Γ.Κ. 

 Σελ ππ. αξηζκ. 40/2013 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

 
Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίσλ εκθηαιώζεσο επηηξαπέδηνπ λεξνύ 
θαη παξαζθεπήο αλαςπθηηθώλ  σο εμήο:  

 
Άρθρο 1 

Ζ εκθηάισζε ηνπ λεξνύ ζα δηελεξγείηαη ζε κόληκα θαη ζύγρξνλα εξγνζηάζηα πνπ ζα 
ρηίδνληαη εληόο ηνπ Γήκνπ, ζα ρξεζηκνπνηνύλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο εκθηαιώζεσο θαη 
γεληθόηεξα ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη από θάζε άπνςε άςνγε εκθηάισζε ηνπ 
λεξνύ. 

 
Άρθρο 2 

Σν πξνο εκθηάισζε θαη εκπνξία λεξό θαζώο θαη απηό πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ πιύζε νπνησλδήπνηε θηαιώλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πιήξσζεο απηώλ, ζα 
ιακβάλεηαη απεπζείαο από ηδηαίηεξε πεγή όπσο ζα θαζνξίδεηαη από ηε ρνξεγνύκελε 
άδεηα θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ζπκβνπιή ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο 
ηνπ Γήκνπ θαη ηελ γλώκε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο.  

 
Άρθρο 3 

Απαγνξεύεηαη επη πνηλή αλάθιεζεο αδείαο ε ιήςε απηνύ γηα ηνλ σο άλσ ζθνπό από 
νπνηαδήπνηε άιιε επηθαλεηαθή ή κε πεγή, θξεάηην ή γεώηξεζε θπξηόηεηαο 
νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ. Απαγνξεύεηαη επίζεο ε ιήςε λεξνύ 
από βπηηνθόξα νρήκαηα αλεμαξηήηνπ πξνέιεπζεο ηνπ λεξνύ θαζώο θαη ε 
εκθηάισζε ηπρόλ απνζεθεπκέλνπ λεξνύ. 

 
Άρθρο 4 

Οη θηάιεο ή ηα δνρεία εληνο ησλ νπνίσλ ζα δηαηίζεηαη πξνο θαηαλάισζε ην λεξό, ηα 
αλαςπθηηθά θιπ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηαηλία (εηηθέηα) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη 
κε θεθαιαία ειιεληθά γξάκκαηα κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο από όια ηα ππόινηπα, νη 
ιέμεηο «ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΝΔΡΟ ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ» ή αλαςπθηηθό Υ κε «ΝΔΡΟ 
ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ» θαη θάησ από απηά ε ιέμε «ΔΜΦΗΑΛΩΖ» κε ηελ 
επσλπκία ή ην ζήκα ηεο επηρείξεζεο πνπ εκθηαιώλεη ην λεξό. Δπίζεο θαη ηα 
κεηαιιηθά ή κε πώκαηα ησλ θηαιώλ ηνπ απηνύζηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ ζα θέξνπλ 
ηελ έλδεημε «ΝΔΡΟ ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ» θαη ην ζήκα ή ηελ επσλπκία ηεο 
επηρείξεζεο. Κάζε επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηεί κία θαη κνλαδηθή εηηθέηα γηα θάζε 
παξαγόκελν πξντόλ θαη πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζα ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε 
ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο από ην Γήκν. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη 
επηρεηξήζεηο γηα ηελ από θάζε κέζν (εθεκεξίδα, ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, έληππα, 
δηαδίθηπν, θιπ) δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ ηνπο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 
παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ σο πξνο ηελ πεγή πξνειεύζεσο ηνπ 
εκθηαισκέλνπ λεξνύ.  
 
 

Άρθρο 5 
Σν ρνξεγνύκελν από ηελ άδεηα δηθαηώκα πνπ απνθηά ε επηρείξεζε γηα ηελ 
εκθηάισζε θαη εκπνξία λεξνύ θαη ησλ παξαγώγσλ απηνύ ζνδνύρσλ, αλαςπθηηθώλ 
θιπ είλαη πξνζσπηθό θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ή εθρώξεζε ή εθκίζζσζε 
απηνύ πξνο ηξίηνπο είηε ζην ζύλνιν είηε ελ κέξεη κε αληάιιαγκα ή ρσξίο αλ δελ έρεη 
πξνεγεζεί άδεηα ηνπ Γήκνπ. 

 
Άρθρο 6 

Ο Γήκνο κε ηελ ρνξεγνύκελε άδεηα δελ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα παξνρή 
λεξνύ ρσξίο ρξνληθνύο θαη πνζνηηθνύο πεξηνξηζκνύο έρνληαο ηε δπλαηόηεηα  
θαηόπηλ απνθάζεσο λα ζέηεη πεξηνξηζκνπο ζηελ παξνρή λεξνύ αλάινγα κε ηελ 
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πηζηή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο επηρείξεζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ, ηνπ θύθινπ 
εξγαζηώλ ηεο, ηεο θεξεγγπόηεηάο ηεο θιπ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο επάξθεηα 
λεξνύ πξνο ηνπο δεκόηεο θαη ηνπο παξεπηδεκνύληεο, έλαληη ησλ νπνίσλ έρεη 
ππνρξέσζε ν Γήκνο. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη ν Γήκνο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα 
νπνηνδήπνηε ιόγν νη αξκνδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δηαηππώζνπλ επηθπιάμεηο σο 
πξνο ηε δπλαηόηεηα απεξηόξηζηεο άληιεζεο λεξνύ. 

 
Άρθρο 7 

1. Ο Γήκνο έλαληη ησλ θαηαλαισηώλ εκθηαισκέλνπ λεξνύ Καξπελεζίνπ δελ 
αλαιακβάλεη θακκία επζύλε γηα ηπρόλ παξαβάζεηο ησλ εκθηαισηώλ σο πξνο ηε 
γλεζηόηεηα θαη ηελ πγηεηλή εκθηάισζε θαη δηάζεζε ηνπ λεξνύ.  
2. Ο Γήκνο δηαηεξεί πάληα ην δηθαίσκα λα ελεξγεί νπνηεδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλα 
όξγαλά ηνπ δεηγκαηνιεςίεο λεξνύ κεηα ηα θίιηξα θαζαξηζκνύ θαη λα πξνβαίλεη ζε 
αλαιύζεηο δεηγκάησλ. Οη εκθηαιώηξηεο εηαηξείεο ππνρξενύληαη θάζε ηξίκελν λα 
πξνζθνκίδνπλ ζην Γήκν κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε ηνπ λεξνύ από αλαγλσξηζκέλν 
κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην θαη από δείγκαηα λεξνύ πνπ έρνπλ ιεθζεί πξηλ θαη κεηα 
ηα θίιηξα θαζαξηζκνύ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη:  
Α) TOTAL COUNT (Καηακέηξεζε αεξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ αλα 1 ml ζηνπο 22 νC 
θαη ζηνπο 37 oC). 
Β) TOTAL COLIFORMS (Οιηθόο αξηζκόο θνινβαθηεξηδίσλ αλα 250 ml). 
Γ) FECAL COLIFORMS (Παζνγόλα θνινβαθηεξίδηα εληεξηθήο πξνέιεπζεο –E.COLI- 
αλα 250 ml). 
Γ) Δληεξόθνθθνη αλα 250 ml. 
Δ) Ππνθπαληθέο ςεπδνκνλάδεο (PS.AEROGINOSA) αλα 250 ml. 
Σ) πνξνγόλα ζεηναλαγσγηθά αλαεξόβηα κηθξόβηα αλα 50 ml. 
Δπίζεο ππνρξενύληαη λα ηνπνζεηήζνπλ θαηάιιεια θίιηξα θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζην 
Γήκν ηελ εγγύεζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δπηπξόζζεηα θάζε 
ηξίκελν ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε θαζαξηζκνύ ησλ θίιηξσλ.  
3. Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ ηνπο απαξαίηεηνπο θαλόλεο 
θαζαξηόηεηαο ζηνπο ρώξνπο εληνο θαη εθηνο ησλ εξγνζηαζίσλ, θαζώο επίζεο θαη 
ηνπο απαξαίηεηνπο θαλόλεο πγηεηλήο, ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ησλ 
θηαιώλ λεξνύ θαη λα αξηζηνπνηήζνπλ ηνλ κεραλνινγηθό ηνπο εμνπιηζκό γηα ηελ 
βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. 

 
Άρθρο 8 

Ο Γήκνο κε ηελ ρνξεγνύκελε άδεηα, δελ παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα ζπζηήζεη 
ηδία επηρείξεζε εκθηαιώζεσο θαη εκπνξίαο λεξνύ, ή λα ζπλεξγαζηεί κε άιιε εθόζνλ 
θξίλεη ζπκθέξνπζα θαη δπλαηή ηε ζύζηαζε ή ηε ζπλεξγαζία. 

 
Άρθρο 9 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήζεσο ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ ίδξπζε βηνκεραλίαο 
εκθηαιώζεσο θαη εκπνξίαο λεξνύ ν Γήκνο ζπλεγνξεί ή κε ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο 
όξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ παξόληνο (αίηεκα πξνέγθξηζεο). 

 
Άρθρο 10 

Ζ άδεηα εκθηαιώζεσο ρνξεγείηαη θαη αλαλεώλεηαη θάζε ηξία έηε από ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην, θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζπλνδεπόκελε από ηα αθόινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ εκθηάισζεο λεξνύ, ρνξεγεζείζα από ηελ 
αξκόδηα Γ/λζε ηεο Πεξηθέξεηαο  

2. Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο ηεο αξκόδηα Γ/λζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα ηελ 
θαηαιιειόηεηα ηνπ λεξνύ θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ δηαηάμεσλ. 

3. Γείγκαηα εηηθεηώλ θάζε ζπζθεπαζίαο απηνύζηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ θαη 
νπνηνπδήπνηε άιινπ πξντόληνο ζε πξόζκεημε πνπ δηνρεηεύεηαη ζηελ αγνξά. 
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4. Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο γηα ηε 
λόκηκε εθπξνζώπεζή ηεο. 

5. Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξη κε νθεηιήο ηνπ 
δηθαηώκαηνο εκπνξίαο λεξνύ σο εμήο: α) γηα αβεβαίσηεο νθεηιέο (Βεβαίσζε 
πιήξνπο εμόθιεζεο σο ηε ζηηγκή θαηάζεζεο ησλ δηαθαηνινγεηηθώλ), β) γηα 
βεβαησκέλεο νθεηιέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί ζε ηκεκαηηθή θαηαβνιή (Βεβαίσζε 
όηη έρνπλ πιεξσζεί όιεο νη δόζεηο ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο σο ηε ζηηγκή 
θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ), γ) γηα βεβαησκέλεο νθεηιέο νη νπνίεο δελ 
έρνπλ ξπζκηζηεί ζε ηκεκαηηθή θαηαβνιή (Βεβαίσζε πιήξνπο εμόθιεζεο σο 
ηε ζηηγκή θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ). 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εκθηάισζεο δηαπηζησζεί 
παξάιεηςε πιεξσκώλ δόζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο κε ζπλέπεηα ηελ απώιεηα ηεο 
ξύζκηζεο, ή θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ν Γήκνο κπνξεί λα πξνρσξήζεη 
ζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο, θαη πξν ηεο ηξηεηίαο. 

 
Άρθρο 11 

ε θάζε πεξίπησζε κε ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εκθηαιώζεσο θαζνξίδεηαη ε ειάρηζηε 
πνζόηεηα λεξνύ πνπ ζα παξέρεηαη κε ζθνπό ηελ εκθηάισζε θαη εκπνξία, είηε ζε 
θπζηθή θαηάζηαζε είηε κε ηελ αλάκεημε κε ρεκηθέο ή άιιεο νπζίεο ή ρπκνύο, 
αλεμάξηεηα κε ηε ιήςε ή κε ηεο πνζόηεηαο γηαπηό ην ζθνπό θαη γηα ηελ νπνία ζα 
θαηαβάιιεηαη ην δηθαίσκα εκπνξίαο. Δπηπιένλ ηνπ δηθαηώκαηνο εκπνξίαο ηίζεηαη θαη 
ηέινο αλά ιίηξν κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, ε επηρείξεζε θαηαβάιιεη ην 
δηθαίσκα, πνπ αλαινγεί ζε θάζε κήλα, κέζα ζην 10ήκεξν ηνπ επόκελνπ κήλα, 
ζύκθσλα κε ηηο θιίκαθεο θαη ην δηθαίσκα, όπσο ζα θαζνξίδνληαη κε Απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
Πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εκθηαιώζεσο, νη αηηνύληεο νθείινπλ λα 
θαηαζέηνπλ κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 10 θαη εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην 20% βεβαησζέληνο ή 
θαηακεηξεζέληνο, δηθαηώκαηνο εκπνξίαο λεξνύ θαηά ην δηάζηεκα ησλ 12 ηειεπηαίσλ 
κελώλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε έλαληη ηνπ Γήκνπ ρξεκαηηθώλ ππνρξεώζεσλ θάζε 
επηρείξεζεο θαη ηελ ελ γέλεη θαιή θαη πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο 
άδεηαο. 
ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ όξνπ απηνύ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαηαπίπηεη 
ππεξ ηνπ Γήκνπ θαη ν Γήκνο κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζα δηαθόπηεη ακέζσο ηελ 
παξνρή ύδαηνο. 
εκεηώλεηαη όηη ε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη 
ζηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο άιινπ νηθνλνκηθνύ όξνπ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ 
αιιά θαη όηαλ δελ εμνθιείηαη ην αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθόκελνπ λεξνύ. 
Σέινο, ν Γήκαξρνο ή ν αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή 
ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ όξσλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε ηηο 
επηρεηξήζεηο-εκθηαισηήξηα, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 
ηνπ Γήκνπ, γηα εκθηάισζε θαη εκπνξία ηνπ θπζηθνύ κεηαιιηθνύ λεξνύ Καξπελεζίνπ. 

 
Άρθρο 12 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσο  νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο ρνξεγνύκελεο 
άδεηαο, πνπ άπαληεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα δηαθόπηεη ηελ 
παξνρή λεξνύ θαη λα αλαθαιεί ηελ ρνξεγεζείζα άδεηα ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

 
Άρθρο 13 

Ζ άδεηα ζα ρνξεγείηαη κε ζύκβαζε πνπ ζα θαηαξηίδεηαη κεηαμπ ηνπ Γήκνπ ππν ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ε ζρεηηθή ζύκβαζε ζα έρεη ηνλ ραξαθηήξα 
απηήο ηεο πξνζρσξήζεσο. 
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Άρθρο 14 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξώηεο άδεηαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25εηήο, νξηδόκελε θαηά 
πεξίπησζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, κε δηθαίσκα παξάηαζεο ύζηεξα από 
απόθαζε, ζύκθσλα κε ηηο ηόηε ζπλζήθεο. Από ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο 
άδεηαο ζα πξέπεη ην εκθηαισηήξην λα είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία εληόο 24 κελώλ, κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο ζηελ ππνρξέσζε απηή κεηά από πιήξσο αηηηνινγεκέλε 
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 
Άρθρο 15 

Απαγνξεύεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ε εγθαηάζηαζε θαη ρξεζηκνπνίεζε επη ηεο παξνρήο 
αλαξξνθεηηθώλ αληιηώλ θαη ζπζθεπώλ γεληθόηεξα, πνπ απνζθνπνύλ ζηε 
κεγαιύηεξε αλαξξόθεζε λεξνύ από ηηο πεγέο ηνπ Γήκνπ, αλ δελ έρεη πξνεγεζεί 
ζρεηηθή έγθξηζε από ην Γήκν. Ζ παξάβαζε απηήο ηεο απαγόξεπζεο απνηειεί ιόγν 
αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο θαη δηαθνπήο ηεο παξνρήο λεξνύ ζηελ 
επηρείξεζε πνπ δηέπξαμε ηελ παξάβαζε. 

 
Άρθρο 16 

Ζ άδεηα εκθηαιώζεσο θαη εκπνξίαο ηνπ επηηξαπέδηνπ λεξνύ Καξπελεζίνπ, είηε σο 
απηνύζηνπ, είηε σο ζνδνύρνπ, εηηε θαηόπηλ κεηαηξνπήο κε ηελ αλάκεημή ηνπ κε 
ρεκηθέο νπζίεο θαη κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία, ζα ρνξεγείηαη ύζηεξα από άηηεζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ θαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαο ππόςε 
ηνπο δεθαπέληε (15) πξναλαθεξζέληεο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ 
ηε γλεζηόηεηα θαη ηε θήκε ηνπ λεξνύ Καξπελεζίνπ, θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ 
Γήκνπ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. 
 
Μεηνςήθεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.εξεηάθεο. 
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