ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2019..
της ..22/7/2019..

..Αριθ. Απόφασης:249/2019..
ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή χρέωσης λογαριασμού ύδρευσης Β 4ΜΗΝΟΥ2017».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό της 15 /22-7-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..22η Ιουλίου 2019.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την
υπ’ αριθ. ..27227/18-7-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..22.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
10. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
11. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
15. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
16. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
14. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
15. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
16. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
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18.
19.
20.
21.
22.

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.

19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος(δικαιολογημένη απουσία), Κοκμοτός Βασίλειος,
Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Φωτέλης Λουκάς,
Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα –
Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία), Γιαννουλάτος Σπυρίδων
(δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στασινοπούλου Αναστασία, Μπέτσης Ανδρέας
και Καγιαλή Ελπίς προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
 Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31ου θέματος.
Αποχωρήσεις:
 Οι Δ. Σ. κ.κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν πριν τη
συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
 Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29ου
θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος και Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 44ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 45ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ. Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 59ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Το θέμα με α/α 30 συζητήθηκε πριν το 29ο θέμα .
..Αριθ. Απόφασης:249/2019..
ΘΕΜΑ 28ο:« Διαγραφή χρέωσης λογαριασμού ύδρευσης Β 4ΜΗΝΟΥ2017».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..28ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έθεσε υπ’ όψιν
του σώματος την
Σχετικά.:
1. Το με αρ. πρωτ. 32497/09.10.18 αίτημά του κας Ιωαννίδου Παναγιώτας
2. Η με αρ.πρωτ. 32497/22-01-2019 απάντηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης
3. Την καρτέλα μετρήσεων της παροχής νερού με αριθμό λογαριασμού 0000628 που
υδρεύει το εν λόγω ακίνητο
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Η κα Ιωαννίδου υπέβαλε το υπ΄αριθμ. 32497/09-10-2018 αίτημα(σχετ. 1) για έλεγχο του
λογαριασμού χρέωσης Β 4ΜΗΝΟΥ 2017, ύψους 6.280,72€ του μετρητή με αρ. Β07 57199 που
υδρεύει το ακίνητο στην Λ. Κρυονερίου 80 στο Κρυονέρι, λόγω του ότι ήταν υπερβολικός ενώ
το σπίτι είναι ακατοίκητο.
Σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ. 32497/22-01-2019 απάντηση της Υπηρεσίας ύδρευσης (σχετ. 2)
: «το παλιό υδρόμετρο ήταν βαθιά στη γη και παρουσίασε βλάβη, η οποία διαπιστώθηκε στην
επόμενη μέτρηση. Αντικαταστάθηκε με καινούργιο το οποίο τοποθετήθηκε στη σωστή θέση.
Προτείνουμε την διαγραφή των κυβικών του παλιού ρολογιού.».
Η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 είναι 2.180κ.μ. και από το ιστορικό των μετρήσεων (σχετ.
3) των Β 4ΜΗΝΩΝ της παροχής νερού, φαίνεται πως η κατανάλωση των 4μηνων δεν έχει ποτέ
υπερβεί τα 29 κ.μ.
Σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα του ισχύοντα κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Διονύσου:
 Άρθρο 15.4: «Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να εξοφλεί την αξία του νερού που
κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομετρητή της παροχής του, καθώς και κάθε
σχετική νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού που του
αποστέλλεται»
 Άρθρο 15.5: Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται
σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο
άρθρο 10.1 του κανονισμού, ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόμενος έχει
υποχρέωση να καταβάλει την αξία της κατανάλωσης, όπως αυτή καταγράφεται από τον
υδρομετρητή
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν σε αφανή διαρροή η οποία δεν μπορούσε να
διαπιστωθεί από τον υδρευόμενο από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων (άρθ.
10.1), είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος προς διαγραφή μέρους της χρέωσης ύδρευσης
από το Δημοτικό Συμβούλιο, εφ’ όσον:
α. Πρόκειται για κατανάλωση ύδατος υπερδιπλάσια της συνηθισμένης και μεγαλύτερη
από 50 κ.μ., για αντίστοιχες χρονικές περιόδους και η συνολική κατανάλωση της
περιόδου χρεώνεται με υψηλότερη χρέωση στην κλίμακα υπολογισμού λόγω της
διαρροής.
β. Η αφανής διαρροή πιστοποιείται και τεκμηριώνεται επί ποινή απαραδέκτου από
αυτοψία και έκθεση ελέγχου αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου και επιπλέον με λεπτομερή
και εμπεριστατωμένη έκθεση 3μελούς επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από δύο (2)
Υδραυλικούς Υπαλλήλους, ο ένας (1)εκ των οποίων θα υπηρετεί σε άλλη Δημοτική
Κοινότητα από αυτή που γίνεται ο έλεγχος και έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο της
Υπηρεσίας Εσόδων που θα προεδρεύει της επιτροπής αυτής.
Εάν πληρούνται οι παραπάνω όροι, η αρμόδια υπηρεσία Εσόδων εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο διαγραφή χρέωσης λόγω αφανούς διαρροής, υπολογίζοντας την
υπερβάλλουσα κατανάλωση σε σχέση με αυτήν αντίστοιχων προηγούμενων περιόδων με
αξία ίση προς το λειτουργικό κόστος ανά κ.μ., ήτοι σύμφωνα με την ετήσια κατανάλωση
προς τον προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας ύδρευσης,
Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006): “ είναι δυνατή η διαγραφή χρεών
όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη
φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή
εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.” Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η
απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ’ όσον η
εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ’ της παρ. 3 του
άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).
Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 32497/22.01.19 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας
ύδρευσης σε συνάρτηση με το άρθρο 15.5 του ενιαίου κανονισμού ύδρευσης, όπως αυτός
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τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα αλλά και τις περιπτώσεις που είναι εφικτή η διαγραφή
χρεών όπως αυτές σαφώς προσδιορίζονται από το άρθρο 174 παρ. 1δ & 2 του Ν. 3463/2006,
η Υπηρεσία μας (Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας), δεν δύναται να εισηγηθεί τη διαγραφή της
χρέωσης που αφορά στο αίτημα της κας Ιωαννίδου.
Ωστόσο η Υπηρεσία ύδρευσης, αυθαίρετα και αόριστα προτείνει τη διαγραφή των κυβικών η
οποία αυτόματα συνεπάγεται και τη διαγραφή της χρέωσης, κατά παρέκκλιση των άρθρων του
κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας.
Συνεπώς, επειδή η τοποθέτηση επί του αιτήματος αφορά σε αξιολογική κρίση, που εκφεύγει
των αυστηρών υπηρεσιακών καθηκόντων μας ενώ αντίθετα εντάσσεται και αφορά στις
αρμοδιότητες και δυνατότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, σας υποβάλλουμε το εν λόγω
αίτημα στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 58, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄).
 το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
 όμοια Απόφαση Δ.Σ. περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006
 την με αρ. πρωτ.: 32497/22.01.19 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας ύδρευσης σε
συνάρτηση με το άρθρο 15.5 του ενιαίου κανονισμού ύδρευσης σε συνάρτηση με το
άρθρο 15.5 του ενιαίου κανονισμού ύδρευσης
 το υπ΄αριθμ. 32497/09-10-2018 αίτημα της Ιωαννίδου Παναγιώτας

την με αρ.πρωτ. 32497/22-01-2019 απάντηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης

την καρτέλα μετρήσεων της παροχής νερού με αριθμό λογαριασμού 0000628 που
υδρεύει το εν λόγω ακίνητο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

με ψήφους 17 υπέρ, 3 λευκές και 1 παρών

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στασινοπούλου Αναστασία και Ζυγούνας Γεώργιος
δήλωσαν λευκή ψήφο.
Ο Δ.Σ. κ Ιωαννίδης Χαράλαμπος δήλωσε παρών.
Διαγράφει ποσό 6.280,72€ από τον λογαριασμό χρέωσης Β τετραμήνου 2017, του μετρητη με
αρ. ΒΟ7 57199, που υδρεύει το ακίνητο στην Λ. Κρυονερίου 80 στο Κρυονέρι και ανήκει στη κα
Ιωαννίδου Παναγιώτα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Εσόδων και Περιουσίας/Τμ Εσόδων και Περιουσίας.
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