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ΠΡΟΣ 
Τον κ. Δήμαρχο για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου 

 
Θέμα: Καταμέτρηση Μετρητών Κατανάλωσης Ύδατος Γ’ Τετραμήνου 2018 και Χρέωση Καταναλωτών 

 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό 
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».  
 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 203 παρ. 3 
του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»: “Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: (Η Οικονομική Επιτροπή) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 

 
3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο 
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις 
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.  
 
4. Το Τμήμα Ύδρευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στελεχώνεται (εκτός του Προϊσταμένου του) από 
δεκατέσσερις (14) υδραυλικούς και εργάτες ύδρευσης οι οποίοι κατά κύριο λόγο και προτεραιότητα 
απασχολούνται με την αποκατάσταση των πλείστων βλαβών που καθημερινά προκύπτουν στο ιδιαίτερα 
μεγάλο (χωρικά) και παλαιό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου ενώ διενεργούν και πλήθος αυτοψιών πάσης 
φύσης για απάντηση στα αιτήματα καταναλωτών. 
 
5. Οι εν λόγω υπάλληλοι είναι επίσης επιφορτισμένοι με τις 4μηνιαίες καταμετρήσεις των περίπου 
20.000 υδρομετρητών του δημοτικού δικτύου, έργο ιδιαίτερα απαιτητικό ως προς την ένταση εργασίας, 
εντός του σύντομου χρονικού διαστήματος το οποίο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί, και τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται (δυσδιάκριτες ενδείξεις, φυσικά εμπόδια πάσης μορφής π.χ. απροσπέλαστα φρεάτια 
υδρομετρητών, κλπ).  
 
6. Το Άρθρο 15.6 «Χρέωση Τεκμαρτής Κατανάλωσης» του «Κανονισμού Ύδρευσης» του Δήμου μας 
(227/2012 ΑΔΣ) προβλέπει τα εξής:  
“Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, ο Δήμος έχει δικαίωμα 
να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από 
προηγούμενες καταναλώσεις, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, καταναλώσεις 
καταγραφόμενες από το νέο υδρομετρητή που άμεσα θα αντικαταστήσει τον ελαττωματικό και άλλα 
στοιχεία που αυτή θα κρίνει προσφορότερα. 
Επίσης αν κατά το διάστημα της λήψης των ενδείξεων διαπιστωθεί ότι το φρεάτιο είναι σκεπασμένο, ή για 
οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον 
υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι να γίνει δυνατή η λήψη πραγματικής ένδειξης, οπότε θα γίνει 
εκκαθάριση του λογαριασμού. 
Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από διαρροή, κατά το χρονικό διάστημα 
που το φρεάτιο θα παραμείνει σκεπασμένο. Έχει επίσης το δικαίωμα, σε περίπτωση κάλυψης του 
φρεατίου, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου την αποκάλυψή του ή να προβεί με προσωπικό του 
σε αυτήν, χρεώνοντας τον ιδιοκτήτη με την σχετική δαπάνη”.  
 
7. Λόγω του πλήθους των εκτεταμένων βλαβών που δημιουργήθηκαν στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου 
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μας μετά την πρόσφατη χιονόπτωση – παγετό του φυσικού φαινομένου «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» (7, 8 και 9 
Ιανουαρίου 2019) υπάρχει ανάγκη και προτεραιότητα οι υδραυλικοί του Δήμου μας να απασχοληθούν σε 
αυτές για την τάχυστη αποκατάστασή τους. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει: 
 
1. την αδυναμία έγκαιρης καταμέτρησης των υδρομετρητών των καταναλωτών του Δήμου μας για το Γ’ 
Τετράμηνο 2018 λόγω του ανεπαρκούς σε αριθμό ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Ύδρευσης και 
της προτεραιότητας απασχόλησής του για επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών λόγω των επιπτώσεων 
του καιρικού φαινομένου (χιονόπτωση – παγετός) «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» (7, 8 και 9.1.2019), 
 

2. γίνει χρέωση των καταναλωτών για τις καταναλώσεις τους στο Γ’ Τετράμηνο 2018 κατά αναλογία των 
προβλέψεων του Άρθρου 15.6 «Χρέωση Τεκμαρτής Κατανάλωσης» του «Κανονισμού Ύδρευσης» του 
Δήμου μας (227/2012 ΑΔΣ) με τεκμαρτή κατανάλωση με βάση στοιχεία που προκύπτουν από 
προηγούμενες καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήματος (Γ’ Τετράμηνο 2017) μέχρι να γίνει 
δυνατή η λήψη πραγματικών ενδείξεων υδρομετρητών, οπότε θα γίνει εκκαθάριση των λογαριασμών. 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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