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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 04 Μαΐου 2018 

   

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 07/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 

Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 04 Μαΐου 2018  ηµέρα Παρασκευή 

και ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 4042/30-04-2018 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν δέκα εννέα (19) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ. (προσήλθε κατά   
τη συζήτηση του 2

ου
 Ε.Η.∆. θέµατος) 

Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά την 
προ ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την 
προ ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ  

Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.  

Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  
Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ  

 
 
Κατά την ψηφοφορία για λήψη απόφασης στο θέµα αυτό, είχε 
αποχωρήσει η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Κούβαλη Γεωργία. 
 

Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ.  
Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ.  

Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ. 

Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 
Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 

∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 
Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  
Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. 

Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 
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Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Μαντάς Παναγιώτης.  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 

Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέµατος αυτού, είχε κληθεί ο Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών 

Κοινοτήτων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των 

Τοπικών Κοινοτήτων Ξηροπηγάδου, Καστρίου, Κορακοβουνίου, Αγίου Πέτρου, 

∆ολιανών, Παραλίου Άστρους και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Στόλου, 

Αγίου Γεωργίου, Σίταινας, Ωριάς, Νέας Χώρας, Πλατάνου και Κουτρούφων. 

 

Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό 
τους. 

Αριθµός Αποφάσεως : 71/2018 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθµό 17/2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Κ 

και της υπ’ αριθµό 162/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε την 

«Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας». 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο δεύτερο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Βλάχο Χρήστο  – Πρόεδρο ∆ΕΥΑ – ο οποίος είπε τα 
παρακάτω : 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας, µε την υπ’ αριθµό 22/2018 απόφασή του ενέκρινε την διόρθωση του 
άρθρου 19 του κανονισµού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», όπως αυτό είχε τροποποιηθεί µε 
την υπ’ αριθµό 17/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και επικυρωθεί µε την υπ’ 
αριθµό 162/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου - αναλυτικά όπως παρακάτω : 
«Άρθρο  19 - Ενστάσεις-Επανέλεγχοι – Μειώσεις λογαριασµών. 
Το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΒΚ αποφασίζει γενικά, σύµφωνα µε εισήγηση της επιτροπής ελέγχου και 
ανάλογα µε τα υδατικά αποθέµατα της ∆ΕΥΑΒΚ, για την πολιτική µείωσης λογαριασµών 
καταναλωτών που παρουσιάζουν άπαξ αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης και εγγράφως 
µέσω κατάθεσης αίτησης επανελέγχου ζητούν µείωση λογαριασµού. Μειώσεις µπορούν να 
γίνουν για τους ακόλουθους λόγους (περιπτώσεις) : 

1. Περιπτώσεις αφανούς διαρροής: ∆ιαρροές οι οποίες δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιµες 
οπτικά και µπορούν να συµβαίνουν εντός ή εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων του 
ακινήτου καθώς και περιπτώσεις αδικαιολόγητα υψηλής κατανάλωσης. 

2. Ελαττωµατική λειτουργία µετρητή (εκτός λειτουργίας ή αδυναµία ανάγνωσης) ή 
ελαττωµατική λειτουργία εξωτερικών εγκαταστάσεων (πχ υψηλή στιγµιαία πίεση, 
παρουσία αέρα στο δίκτυο, κλπ) 

3. Λανθασµένης λήψης της ένδειξης και λανθασµένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των 
τελών. 
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Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από δύο υπαλλήλους της ∆ΕΥΑΒΚ (ένας τουλάχιστον εκ των 
οποίων τεχνικός) και τον πρόεδρο του ∆Σ. Η επιτροπή είναι αρµόδια για οποιαδήποτε 
εισήγηση τροποποίησης στους λογαριασµούς ύδρευσης συµπεριλαµβανοµένων και των 
ενδεχόµενων λαθών στις ενδείξεις-µετρήσεις ή βλάβες των υδροµέτρων  
 
Η λογική µείωσης του λογαριασµού πρέπει  να είναι ποσοστιαία και σε αναλογία µε  τις 
αντίστοιχες  προηγούµενες  καταναλώσεις.   
 
Ο διευθυντής της ∆ΕΥΑΒΚ είναι  υπεύθυνος  για την σωστή εφαρµογή της παραπάνω 
αποφάσεως. 
 
Ο καταναλωτής για κάθε αµφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Τµήµα 
καταναλωτών της ∆ΕΥΑΒΚ και εκθέτει τις απόψεις του συµπληρώνοντας αίτηση επανελέγχου.  
 
Το Τµήµα Καταναλωτών (ή ο αρµόδιος υπάλληλος που έχει επιφορτιστεί µε τον έλεγχο των 
ενδείξεων των υδροµετρητών) διενεργεί την αυτοψία (εφόσον απαιτείται) και εάν η επιτροπή 
ελέγχου διαπιστώσει ότι πράγµατι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί τη µείωση της 
χρέωσης ή την διόρθωση, εισηγείται στο ∆Σ της ∆ΕΥΑΒΚ την µείωση ή οποιαδήποτε αλλαγή. 
Σε περίπτωση που η επιτροπή ελέγχου αποφανθεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για 
µεταβολή στην χρέωση-λογαριασµό, δεν γίνεται εισήγηση στο ∆Σ. Την τελική απόφαση την 
λαµβάνει το ∆Σ της ∆ΕΥΑΒΚ και υπεύθυνος για την εκτέλεση αυτής είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής 
της ∆ΕΥΑΒΚ.  
 
Στην περίπτωση 1, προτείνεται η µείωση να εφαρµόζεται µόνον εάν η κατανάλωση είναι άνω 
του 50 % από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους ή τον µέσο όρο των 
αντίστοιχων περιόδων των προηγουµένων χρόνων. Σε περιπτώσεις παροχών που ανήκουν 
στην κατηγορία σταυλαποθηκών, το ποσοστό άνω του οποίου εφαρµόζεται η µείωση τίθεται 
στο 30%. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η χρέωση θα γίνεται :  
Α. Για τα αρχικά κυβικά κλιµακωτά (σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο), µέχρι την µέση 
κατανάλωση που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους (ή τον µέσο 
όρο των αντίστοιχων περιόδων των προηγουµένων χρόνων).  
Β. Για τα υπόλοιπα κυβικά σύµφωνα µε την πρώτη κλίµακα (αρχική) που αντιστοιχεί στην 
συγκεκριµένη κατηγορία κατανάλωσης. 
Η εφαρµογή της µείωσης λόγω αδικαιολόγητης υπερβολικής κατανάλωσης, θα γίνεται µόνο 
µία φορά ανά παροχή/ιδιοκτήτη παροχής, εκτός και αν το συµβάν ήταν συνεχόµενο σε 
περισσότερες της µίας περιόδους µέτρησης (πχ δύο συνεχόµενα εξάµηνα). 
Η περίπτωση αφανούς διαρροής πιστοποιείται από υδραυλικό της υπηρεσίας ή ιδιώτη 
υδραυλικό σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε έγγραφο και απόδειξη πληρωµής. 
Η ελαττωµατική λειτουργία του µετρητή διαπιστώνεται από την αυτοψία του υδραυλικού ή από 
έλεγχο του υδροµέτρου (περίπτωση 2). 
Η εφαρµογή των µειώσεων γίνεται µόνον εφόσον η ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής 
αίτησης δεν υπερβαίνει τους (6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης του σχετικού 
ειδοποιητηρίου, εκτός και αν δικαιολογείται η επιπλέον καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας του 
καταναλωτή ή λάθους της υπηρεσίας (πχ λάθος διεύθυνση, κλπ). 
Σε περιπτώσεις αδυναµίας εύρεσης (περίπτωση 2) της ένδειξης του υδροµετρητή (πχ 
καταστροφή, απόκρυψη φρεατίου, αδυναµία προσέγγισης, κλπ), θα εγγράφεται η κατανάλωση 
της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους ή ο µέσος όρος των αντίστοιχων περιόδων 
των προηγουµένων ετών). Εάν εκ των υστέρων καταστεί δυνατός ο έλεγχος της ένδειξης του 
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µετρητή, η επιπλέον διαφορά που εγγράφηκε δύναται (κατά περίπτωση) να πιστωθεί στους 
επόµενους λογαριασµούς. 
Στην περίπτωση (3), η λανθασµένη λήψη της µέτρησης µπορεί να οφείλεται σε λάθος του 
καταµετρητή στην εγγραφή της ένδειξης, λάθος κατά την µεταφορά στις καταστάσεις ή στα 
τερµατικά, λάθος στην ταυτοποίηση του υδροµέτρου (πχ. µετρήθηκε κάποιο άλλο υδρόµετρο). 
Αν από την επιτροπή ελέγχου δεν διαπιστωθεί προφανής λόγος που να δικαιολογεί την 
µείωση και ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το αποτέλεσµα του ελέγχου, δικαιούται να 
υποβάλει νέα ένσταση, η οποία εξετάζεται κατ ευθείαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
∆ΕΥΑΒΚ. 
Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται δεν επιβαρύνεται µε τυχόν 
προσαυξήσεις παρά µόνο µετά την λήξη της νέας προθεσµίας,  που  τίθεται για την εξόφληση 
του λογαριασµού του. 
Ο καταναλωτής πριν την επιβολή της ένστασης-αίτησης επανελέγχου καταθέτει ως εγγύηση 
ποσό ως τέλος επανελέγχου. Το τέλος αυτό που καθορίζεται µε απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΒΚ 
αντιστοιχεί στο κόστος της διεξαγωγής του επανελέγχου (σε απασχόληση προσωπικού, και 
έξοδα κίνησης-µετάβασης στο σηµείο του έλεγχου). Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον 
καταναλωτή σε περίπτωση που το αποτέλεσµα του επανελέγχου ήταν θετικό ως προς την 
απαίτησή του (αποφασίστηκε δηλαδή µείωση λογαριασµού ή διόρθωση µε την υπαιτιότητα 
όµως της Υπηρεσίας). Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό αυτό καταγράφεται σαν έσοδο για την 
υπηρεσία του επανελέγχου.  
Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑΒΚ. µπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού ή ποσοστού του αµφισβητούµενου 
λογαριασµού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο ενιστάµενος άµεσα. 
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν µε γραπτή δήλωση τους προς την 
∆ΕΥΑΒΚ που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους µε αυτή, 
ευθυνόµενοι όµως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας…» 
 
Καµπύλης Γεώργιος: Ουσιαστικά δηλαδή, µειώνουµε το κόστος της αυξηµένης 
κατανάλωσης, συµφωνούµε. 
Παινέσης Γρηγόριος: Στο άρθρο 19 λέει: «Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο 
υπάλληλους της ∆ΕΥΑ, ένας τουλάχιστον εκ των οποίων τεχνικός και τον Πρόεδρο του ∆.Σ.». 
∆εν πρόκειται για τον συγκεκριµένο Πρόεδρο. Ο εκάστοτε Πρόεδρος είναι πολιτικό πρόσωπο. 
Νοµίζω ότι αυτός που πρέπει να απολογείται και να κάνει τον έλεγχο είναι ο γενικός 
διευθυντής της επιχείρησης. Είµαι ένας από αυτούς που έστησαν την επιχείρηση και ένας από 
τους σοβαρότερους λόγους ήταν οι πολιτικές παρεµβάσεις, όταν η ύδρευση ήταν στον ∆ήµο. 
Νοµίζω λοιπόν ότι πρέπει να είναι ο γενικός διευθυντής της ∆ΕΥΑ και ο Πρόεδρος να ελέγχει 
τον γενικό διευθυντή. 
Βλάχος Χρήστος: ∆ηλαδή κύριε Παινέση, ζητάτε να είναι τρεις υπάλληλοι και να µην είναι 
αιρετός. Υποτιµάτε το ρόλο µας. 
Γιοβάς Ιωάννης: Θα συµφωνήσω µε την πρόταση του κυρίου Παινέση. 
Καµπύλης Άγγελος: Νοµίζω ότι διευκολύνει τον Πρόεδρο. ∆ε δέχεται πιέσεις. 
Γιοβάς Ιωάννης: Τον προστατεύει. 
Βλάχος Χρήστος: Αν ήθελα προστασία, θα καθόµουν σπίτι µου. 
Αδάµης Παναγιώτης: Είναι ένα φυσικό πρόβληµα και στα χωριά είναι ακόµα πιο φυσικό. 
Πιστεύω ότι αυτό είναι µία αρχή και συµφωνώ, αλλά θέλει καλύτερο ψάξιµο για να µην 
υπάρχουν αδικίες. 
Καµπύλης Άγγελος: Το εγκρίνουµε. 
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Παινέσης Γρηγόριος: Το ψηφίζω, καταγράφοντας την ένστασή µου σε αυτό το κοµµάτι όχι 
γιατί υποτιµώ το ρόλο του αιρετού ή του Προέδρου, αλλά γιατί απεχθάνοµαι την πολιτική 
παρέµβαση. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων Ξηροπηγάδου, Καστρίου, Κορακοβουνίου, Αγίου Πέτρου, ∆ολιανών, 

Παραλίου Άστρους και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Στόλου, Αγίου 

Γεωργίου, Σίταινας, Ωριάς, Νέας Χώρας, Πλατάνου και Κουτρούφων, συµφωνούν µε 

την εισήγηση. 

 
           Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  
 

αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω : 

Αποδέχεται και εγκρίνει την υπ’ αριθµό 22/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑ και τροποποιεί το άρθρο 19 της υπ’ αριθµό 291/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµό 17/2017 
απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και την υπ’ αριθµό 162/2017 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, το οποίο ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει : 
 
«Άρθρο  19 - Ενστάσεις-Επανέλεγχοι – Μειώσεις λογαριασµών. 
Το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΒΚ αποφασίζει γενικά, σύµφωνα µε εισήγηση της επιτροπής ελέγχου και 
ανάλογα µε τα υδατικά αποθέµατα της ∆ΕΥΑΒΚ, για την πολιτική µείωσης λογαριασµών 
καταναλωτών που παρουσιάζουν άπαξ αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης και εγγράφως 
µέσω κατάθεσης αίτησης επανελέγχου ζητούν µείωση λογαριασµού. Μειώσεις µπορούν να 
γίνουν για τους ακόλουθους λόγους (περιπτώσεις) : 

1. Περιπτώσεις αφανούς διαρροής: ∆ιαρροές οι οποίες δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιµες 
οπτικά και µπορούν να συµβαίνουν εντός ή εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων του 
ακινήτου καθώς και περιπτώσεις αδικαιολόγητα υψηλής κατανάλωσης. 

2. Ελαττωµατική λειτουργία µετρητή (εκτός λειτουργίας ή αδυναµία ανάγνωσης) ή 
ελαττωµατική λειτουργία εξωτερικών εγκαταστάσεων (πχ υψηλή στιγµιαία πίεση, 
παρουσία αέρα στο δίκτυο, κλπ) 

3. Λανθασµένης λήψης της ένδειξης και λανθασµένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των 
τελών. 

 
Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από δύο υπαλλήλους της ∆ΕΥΑΒΚ (ένας τουλάχιστον εκ των 
οποίων τεχνικός) και τον πρόεδρο του ∆Σ. Η επιτροπή είναι αρµόδια για οποιαδήποτε 
εισήγηση τροποποίησης στους λογαριασµούς ύδρευσης συµπεριλαµβανοµένων και των 
ενδεχόµενων λαθών στις ενδείξεις-µετρήσεις ή βλάβες των υδροµέτρων  
Η λογική µείωσης του λογαριασµού πρέπει  να είναι ποσοστιαία και σε αναλογία µε  τις 
αντίστοιχες  προηγούµενες  καταναλώσεις.   
Ο διευθυντής της ∆ΕΥΑΒΚ είναι  υπεύθυνος  για την σωστή εφαρµογή της παραπάνω 
αποφάσεως. 
Ο καταναλωτής για κάθε αµφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Τµήµα 
καταναλωτών της ∆ΕΥΑΒΚ και εκθέτει τις απόψεις του συµπληρώνοντας αίτηση επανελέγχου.  
Το Τµήµα Καταναλωτών (ή ο αρµόδιος υπάλληλος που έχει επιφορτιστεί µε τον έλεγχο των 
ενδείξεων των υδροµετρητών) διενεργεί την αυτοψία (εφόσον απαιτείται) και εάν η επιτροπή 
ελέγχου διαπιστώσει ότι πράγµατι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί τη µείωση της 
χρέωσης ή την διόρθωση, εισηγείται στο ∆Σ της ∆ΕΥΑΒΚ την µείωση ή οποιαδήποτε αλλαγή. 
Σε περίπτωση που η επιτροπή ελέγχου αποφανθεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για 
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µεταβολή στην χρέωση-λογαριασµό, δεν γίνεται εισήγηση στο ∆Σ. Την τελική απόφαση την 
λαµβάνει το ∆Σ της ∆ΕΥΑΒΚ και υπεύθυνος για την εκτέλεση αυτής είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής 
της ∆ΕΥΑΒΚ.  
Στην περίπτωση 1, προτείνεται η µείωση να εφαρµόζεται µόνον εάν η κατανάλωση είναι άνω 
του 50 % από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους ή τον µέσο όρο των 
αντίστοιχων περιόδων των προηγουµένων χρόνων. Σε περιπτώσεις παροχών που ανήκουν 
στην κατηγορία σταυλαποθηκών, το ποσοστό άνω του οποίου εφαρµόζεται η µείωση τίθεται 
στο 30%. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η χρέωση θα γίνεται :  
Α. Για τα αρχικά κυβικά κλιµακωτά (σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο), µέχρι την µέση 
κατανάλωση που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους (ή τον µέσο 
όρο των αντίστοιχων περιόδων των προηγουµένων χρόνων).  
Β. Για τα υπόλοιπα κυβικά σύµφωνα µε την πρώτη κλίµακα (αρχική) που αντιστοιχεί στην 
συγκεκριµένη κατηγορία κατανάλωσης. 
Η εφαρµογή της µείωσης λόγω αδικαιολόγητης υπερβολικής κατανάλωσης, θα γίνεται µόνο 
µία φορά ανά παροχή/ιδιοκτήτη παροχής, εκτός και αν το συµβάν ήταν συνεχόµενο σε 
περισσότερες της µίας περιόδους µέτρησης (πχ δύο συνεχόµενα εξάµηνα). 
Η περίπτωση αφανούς διαρροής πιστοποιείται από υδραυλικό της υπηρεσίας ή ιδιώτη 
υδραυλικό σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε έγγραφο και απόδειξη πληρωµής. 
Η ελαττωµατική λειτουργία του µετρητή διαπιστώνεται από την αυτοψία του υδραυλικού ή από 
έλεγχο του υδροµέτρου (περίπτωση 2). 
Η εφαρµογή των µειώσεων γίνεται µόνον εφόσον η ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής 
αίτησης δεν υπερβαίνει τους (6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης του σχετικού 
ειδοποιητηρίου, εκτός και αν δικαιολογείται η επιπλέον καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας του 
καταναλωτή ή λάθους της υπηρεσίας (πχ λάθος διεύθυνση, κλπ). 
Σε περιπτώσεις αδυναµίας εύρεσης (περίπτωση 2) της ένδειξης του υδροµετρητή (πχ 
καταστροφή, απόκρυψη φρεατίου, αδυναµία προσέγγισης, κλπ), θα εγγράφεται η κατανάλωση 
της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους ή ο µέσος όρος των αντίστοιχων περιόδων 
των προηγουµένων ετών). Εάν εκ των υστέρων καταστεί δυνατός ο έλεγχος της ένδειξης του 
µετρητή, η επιπλέον διαφορά που εγγράφηκε δύναται (κατά περίπτωση) να πιστωθεί στους 
επόµενους λογαριασµούς. 
Στην περίπτωση (3), η λανθασµένη λήψη της µέτρησης µπορεί να οφείλεται σε λάθος του 
καταµετρητή στην εγγραφή της ένδειξης, λάθος κατά την µεταφορά στις καταστάσεις ή στα 
τερµατικά, λάθος στην ταυτοποίηση του υδροµέτρου (πχ. µετρήθηκε κάποιο άλλο υδρόµετρο). 
Αν από την επιτροπή ελέγχου δεν διαπιστωθεί προφανής λόγος που να δικαιολογεί την 
µείωση και ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το αποτέλεσµα του ελέγχου, δικαιούται να 
υποβάλει νέα ένσταση, η οποία εξετάζεται κατ ευθείαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
∆ΕΥΑΒΚ. 
Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται δεν επιβαρύνεται µε τυχόν 
προσαυξήσεις παρά µόνο µετά την λήξη της νέας προθεσµίας,  που  τίθεται για την εξόφληση 
του λογαριασµού του. 
Ο καταναλωτής πριν την επιβολή της ένστασης-αίτησης επανελέγχου καταθέτει ως εγγύηση 
ποσό ως τέλος επανελέγχου. Το τέλος αυτό που καθορίζεται µε απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΒΚ 
αντιστοιχεί στο κόστος της διεξαγωγής του επανελέγχου (σε απασχόληση προσωπικού, και 
έξοδα κίνησης-µετάβασης στο σηµείο του έλεγχου). Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον 
καταναλωτή σε περίπτωση που το αποτέλεσµα του επανελέγχου ήταν θετικό ως προς την 
απαίτησή του (αποφασίστηκε δηλαδή µείωση λογαριασµού ή διόρθωση µε την υπαιτιότητα 
όµως της Υπηρεσίας). Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό αυτό καταγράφεται σαν έσοδο για την 
υπηρεσία του επανελέγχου.  
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Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑΒΚ. µπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού ή ποσοστού του αµφισβητούµενου 
λογαριασµού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο ενιστάµενος άµεσα. 
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν µε γραπτή δήλωση τους προς την 
∆ΕΥΑΒΚ που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους µε αυτή, 
ευθυνόµενοι όµως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας…» 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 71/2018 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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