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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..25η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..12/12/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 353/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων για τις Χρεώσεις ΕΥΔΑΠ στους 
λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης( αρ.πρωτ.36751/9-11-17)». 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 25ης/12-12-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..12η  Δεκεμβρίου 2017.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 41023/8-12-2017.. 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 ..26.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
14.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
17.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
18.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
4. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
5. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
7. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
9. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
10. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
11. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
12. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
13. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Ράικος Δημήτριος(δικαιολογημένη απουσία), Καγιαλή 
Ελπίς, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, 
Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία)  Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) 
και Ίσσαρης Γρηγόριος (δικαιολογημένη απουσία)  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ.κ.  Ταουξή -Χριστανίδη Καλλιόπη, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Λουκάτου Ανθή 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος, Καρασαρλής Αναστάσιος και Ιωαννίδης Χαράλαμπος 
προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. 

 
Αποχωρήσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Μπάσης Αναστάσιος, Κρητικός Αθανάσιος και Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησαν 
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και 
Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος 

• Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ.  Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του  87ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 98ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 103ου 

θέματος.  
• Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκέλους –Ακριτιδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 105ου 

θέματος.  
• Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 107ου 

θέματος.  
 
� 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 110ο θέμα  αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης: 353/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων για τις Χρεώσεις ΕΥΔΑΠ στους 
λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης( αρ.πρωτ.36751/9-11-17)». 

19.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
25. .ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
26.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..2ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στο Δ.Σ. κ. Κριεμάδη Στέφανο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος είπε τα εξής: 
Κατ' αρχήν να ενημερώσω, έχω μοιράσει δύο υπαρκτούς λογαριασμούς. Όποιος θέλει να του 
εξηγήσω κάτι πάνω στα ποσά, ας με ρωτήσει αργότερα στις ερωτήσεις. 
Ως εισηγητής θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ληστρικά τιμολόγια που εκδίδονται από την 
ΕΥΔΑΠ λόγω της επιπολαιότητας και της ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής. 
Κύριε Δήμαρχε, τουλάχιστον δύο φορές κατά το παρελθόν σε προ ημερησίας ερωτήσεις σας 
έχουμε θέσει το συγκεκριμένο θέμα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, να σας το θέσω πιο αναλυτικά. 
ο Δήμος σύμφωνα και με τη μαρτυρία του αρμοδίου υπαλλήλου δίνει τις καταναλώσεις στην 
ΕΥΔΑΠ σε ετήσια βάση αντί για τετραμηνία. Η ΕΥΔΑΠ έχει κλίμακα ανά κυβικό για τον 
υπολογισμό της χρέωσης, ξεκινάει δηλαδή από 0,35 ευρώ και καταλήγει σε 3,20 συν ΦΠΑ, 
δηλαδή περίπου 4 ευρώ το κυβικό. Αν στέλνατε ως οφείλατε τις καταναλώσεις ανά τετράμηνο, 
όπως κάνει άλλωστε και η ΕΥΔΑΠ σε όλη την Αττική, οι καταναλωτές θα βρίσκονταν στις 
χαμηλές κλίμακες. Εσείς όμως τους στέλνετε σε ετήσια βάση με αποτέλεσμα το σύνολο των 
κυβικών να είναι μεγάλο και να χρεώνετε τα κυβικά στις πολύ υψηλές κλίμακες. 
Να τονίσω εδώ ότι αυτή η λάθος χρέωση είναι γνωστή στην ΕΥΔΑΠ αλλά κάνει το κορόιδο, 
αφού εσείς απλόχερα τους δίνετε λάθος στοιχεία. 
Στα συνημμένα όπως σας προείπα, σας έχω δώσει δύο κοινόχρηστους λογαριασμούς 
εμπορικού κέντρου στο οποίο έχω και το γραφείο μου με ύψος οφειλής 1.449,90 ευρώ για το 
2016 και 979 ευρώ για το 2015. Αν είχατε κάνει σωστά τη δουλειά σας και δίνατε ανά 
τετραμηνία τους λογαριασμούς όπως οφείλατε, τα αντίστοιχα ποσά από 1.500 ευρώ σχεδόν θα 
ήταν 724,16 ευρώ για το 2016 και 488,11 ευρώ για το 2015, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
που σας γράφω μέσα αναλυτικά. Μιλάμε δηλαδή για μία αύξηση της τάξεως λίγο παραπάνω 
από το 100%. 
Τα αντίστοιχα συμβαίνουν και σε μικρότερες καταναλώσεις σε σπίτια που έχουν κήπους, σε 
πολυκατοικίες που έχουν κοινόχρηστους χώρους και οι καταναλώσεις ξεφεύγουν της οικιακής 
χρήσης. Διπλάσιοι λογαριασμοί δηλαδή. Μιλάμε για 100% πάνω.  
Καταλαβαίνετε το μέγεθος της κλεψιάς απέναντι στον δημότη λόγω της δικής σας 
ανευθυνότητας. Ο πολίτης πλέον, ακούει τη λέξη "αποχέτευση" και κρύβεται. Όσοι έχουν 
συνδεθεί, διαμαρτύρονται έντονα για τους αυξημένους λογαριασμούς, μιας και πληρώνουν τα 
διπλάσια από αυτά που πλήρωναν βόθρο. Αυτό φυσικά δεν σας προβλημάτισε ποτέ. Όπως 
όλα, και αυτό το αφήνετε στην τύχη του. 
Προσωπικά θα κινηθώ με όλους τους δυνατούς τρόπους απέναντι στον Δήμο και στην ΕΥΔΑΠ 
έτσι ώστε να υπάρχει διόρθωση των συγκεκριμένων ποσών, κάτι που θεωρώ σίγουρο ότι θα 
το πετύχω, γιατί έχω μιλήσει ήδη με την ΕΥΔΑΠ. 
Τί θα γίνει όμως με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά; Γνωρίζει ότι τον κλέβουν λόγω των ενεργειών 
σας; Γνωρίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή χρημάτων; Έχετε την δύναμη να 
αναγνωρίσετε το λάθος σας και να τον ενημερώσετε πώς πρέπει να κινηθεί; 
Εμείς πιστεύουμε και το καταθέτουμε ως πρόταση προς ψήφιση ότι: Πρώτον: Πρέπει ο Δήμος 
να κινηθεί συνολικά για όλους τους δημότες ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις από 
την ΕΥΔΑΠ. Και δεύτερον, αυτό που σας είχαμε πει και στο παρελθόν και θα αναπτύξει ο 
επικεφαλής της παράταξής μας ο κ. Καλαφατέλης, για χρέωση του 30% έως 35% των κυβικών 
και όχι του 75% που γίνεται σήμερα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 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΄).  
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� Το με αρ.πρωτ.36751/9-11-17 αίτημα των κατοίκων. 
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 
 
 

                              Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α  
 
 
α) Να κινηθεί συνολικά για όλους τους δημότες ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις 
από την ΕΥΔΑΠ. 
β) Την επαναδιαπραγμάτευση του ποσοστού του 75% της χρέωσης που γίνεται σήμερα. 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                              ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΛΑ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
                                                                 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.   
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

                                                                       ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                       ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
                                                                       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                                       ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
                                                                  
                                                             
   
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Εσόδων & Περιουσίας.  
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
Κοινοποίηση 
- Δ.Σ. κ. Κριεμάδη Στέφανο 
 


