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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  7η                                                                                                                                        
                                                               

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της  20-9-2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης  15/2017 
                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 20-9-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου. 

Σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ το συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Διονύσου συνήλθε σε  

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 113/15-9-2017  

πρόσκληση του  Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του  Δημοτικού 

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  

της ημερήσιας δ/ξης:  
 

Θέμα 1
ο  

: «Θέματα που αφορούν στην υδροδότηση στη Δ.Ε. Διονύσου» 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (4) μέλη του συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου.    

                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)              1) Μεθενίτη Σωτηρία Σόνια  

2) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος                                           

3) Φραντζή Ελένη 

4) Οικονομάκου Καλλιόπη                                       

 

        

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κα Χατζηδάκη Αικατερίνη.   

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αν. Μ. Μπάσης. 

     

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Αν. Μπάσης ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 1
ο
 : «Θέματα που αφορούν την υδροδότηση στην Δ.Ε. Διονύσου» 

 

Για το 1
ο  

θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Διονύσου κ. Αν. Ι. 

Μπάσης και είπε τα εξής: 
  

 Σε συνέχεια πολλών παραπόνων δημοτών και κατοίκων στη Δ. Ενότητά μας για το τιμολόγιο 

ύδρευσης, το οποίο έγινε ενιαίο σε όλες τις Δ. Ενότητες με τον Καλλικρατικό Δήμο, αναφέρουμε τα εξής 

: Δεν είναι δυνατόν η Δ. Ενότητα Διονύσου να πληρώνει το ίδιο τίμημα στο νερό με τις υπόλοιπες 

ενότητες  παρόλο που υδροδοτείται κατά 50% από γεώτρηση, με αποτέλεσμα η σκληρότητα του νερού να 

είναι σε υψηλά επίπεδα, περίπου 300-380 mg/l CaCO3, όταν το ανώτατο επιτρεπτό όριο για πόσιμο νερό 

είναι 500 mg/l CaCO3. Σημειώνεται η τιμή της αντίστοιχης παραμέτρου στο νερό της ΕΥΔΑΠ κυμαίνεται 
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περίπου στα 150 mg/l CaCO3. Το “σκληρό νερό” δεν έχει καλή γεύση, εμποδίζει το καλό βράσιμο  

των τροφίμων, δεν κάνει αφρό με το σαπούνι και δημιουργεί επικαθίσεις στις σωληνώσεις και στις 

οικιακές συσκευές. Πολλοί δημότες μας αναγκάζονται να τοποθετούν αποσκληρυντές με επιβάρυνση 

στον οικιακό προϋπολογισμό τους, για να μην καταστραφούν οι οικιακές συσκευές τους και οι 

σωληνώσεις τους. Το βέλτιστο θα ήταν η υδροδότησή μας να γινόταν εξ' ολοκλήρου από το δίκτυο της 

ΕΥΔΑΠ. 

 

 Μία φορά το χρόνο γίνονται αναλυτικότερες αναλύσεις στο νερό και σε άλλες παραμέτρους μετά 

από ενημέρωση που είχε γίνει από την Δ.Ε. Διονύσου επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Όμως 

εξακολουθεί να μη γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η ανάλυση για την σκληρότητα. Στη Δ.Ε. 

Διονύσου γίνεται μετά από δικό μας αίτημα μία ή δύο φορές το χρόνο. Ο Δήμος Διονύσου θα μπορούσε 

σαν πελάτης της ΕΥΔΑΠ να διαπραγματευθεί και να αιτηθεί μία ή δύο φορές το χρόνο να στέλνει 

δείγματα στην ΕΥΔΑΠ και να γίνονται αναλύσεις στα δικά της εργαστήρια. Μπορεί οι δειγματοληψίες να 

γίνονται από συγκεκριμένα σημεία από τα σημεία που θα λαμβάνει συγχρόνως και ο ανάδοχος που 

διενεργεί τις αναλύσεις, ώστε να ελέγξει και την ορθότητα των αποτελεσμάτων του αναδόχου. 

 

 Επίσης με έγγραφα που έχουμε στείλει στην υπεύθυνη αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και 

Καθαριότητας (υπ' αριθμ. Πρωτ. 14759/19.5.2017 και 22512/26.7.2017) έχουμε καταδείξει το πρόβλημα 

των μη σωστών δειγματοληψιών νερού. Έχουμε ζητήσει η εταιρεία που κάνει τις αναλύσεις να 

παρουσιάζεται στην Δ. Ενότητά μας  και εμείς σε συνεργασία με τους υδραυλικούς μας να της 

υποδεικνύουμε τα σημεία δειγματοληψίας, τα οποία δεν πρέπει να είναι συνεχώς τα ίδια σε μία μικρή 

ακτίνα αλλά να είναι σημεία και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του δικτύου. Επίσης έχει παρατηρηθεί 

ότι αντί των τεσσάρων δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνει από την Δ. Ενότητά μας να λαμβάνει τρία και 

το τέταρτο εκ παραδρομής από τη Δροσιά, όπως επίσης να μας ενημερώνει ότι έχει λάβει κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο δείγμα από το 2ο Δημοτικό Σχολείο που ήταν κλειδωμένο. Θέλουμε να 

ενημερωνόμαστε για να ελέγχουμε το που γίνεται και αν γίνεται  η δειγματοληψία. 

 

Επίσης λόγω της ιδιομορφίας του Δήμου μας (πολύ πράσινο-μεγάλοι κήποι) πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 

γίνει ειδική συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ για τα τέλη αποχέτευσης ώστε να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση 

επί της κατανάλωσης λόγω του ότι σημαντικό μέρος του νερού που καταναλώνεται από τους δημότες μας 

είναι για πότισμα και δεν θα καταλήγει στο αποχετευτικό δίκτυο. 

 

Ζητάμε λοιπόν : 

 

α) Να υδροδοτηθεί η Δ.Ε. Διονύσου πλήρως από το νερό της ΕΥΔΑΠ ή αλλιώς να μειωθεί το τιμολόγιο 

ύδρευσης κατά 50% λόγω του ότι το 50% του νερού προέρχεται από γεώτρηση. 

β) Να ενημερωνόμαστε για την ημερομηνία των δειγματοληψιών νερού και να υποδεικνύουμε εμείς τα 

σημεία λήψεως δειγμάτων, σε συνεννόηση με τους υδραυλικούς μας, συνοδεύοντας την εταιρεία στα 

ανάλογα σημεία. 

γ) Να γίνει ειδική συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ για τα τέλη αποχέτευσης στο Δήμο Διονύσου λόγω του ότι 

το σημαντικό μέρος της κατανάλωσης των οικιών καταλήγει σε κήπους και δεν θα καταλήγει στο 

αποχετευτικό δίκτυο. 
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Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε γνώση των  

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας»,         

                   

                                                

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου για την α) και β) πρόταση και για την γ) να ξανατεθεί 

σαν θέμα σε επόμενο συμβούλιο για να συζητηθεί καλύτερα, με περισσότερες προτάσεις και 

μεγαλύτερη έρευνα. 
 

 

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2) Οικονομάκου Καλλιόπη  

              3) Φραντζή Ελένη                                                                                                                

 

                                                                        

                                                                            Ακριβές αντίγραφο 

          Διόνυσος, 20-9-2017 

 

                                Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                                       Αναστάσιος Ι. Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη.   

 

   


