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ΘΕΜΑ: Διαγραφή χρέωσης λογαριασμού ύδρευσης Β 4ΜΗΝΟΥ2017

Σχετ.:

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
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
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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 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.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
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