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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 206-12/6/2017
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ 5.500% !!!
Δια της παρούσας θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ και να καταγγείλω
την παράνομη και καταχρηστική αύξηση της τιμή του παρεχόμενου νερού
από τον Δήμο Ωρωπού, που προορίζεται για οικιακή χρήση κατά 5.500%
!!!

Παρά τις υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 8139/05-07-

2016 επιστολές μου προς το Δήμαρχο Ωρωπού, με τις οποίες
διαμαρτυρήθηκα εντονότατα για τις παράνομες, αβάσιμες και αυθαίρετες
χρεώσεις στο λογαριασμό του νερού του σπιτιού μου, ο Δήμαρχος μου
ζητά το εξωφρενικό ποσό των 3.767,03 ευρώ !!!
Χαρακτηριστικό της αυθαιρεσίας του είναι ότι ενώ ο Δήμος χρέωνε
την τιμή του κυβικού μέτρου (2012 -2015) με το ποσό των 0,01 ευρώ
ξαφνικά αποφάσισε να κάνει αύξηση του ποσού χρέωσης στα 0,55 ευρώ.
Δηλαδή έκανε αυθαίρετη αύξηση της τιμής χρέωσης του κυβικού μέτρου
κατά 5.500% !!! και μάλιστα σε περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης.
Αυτή η αύξηση εκτός από αυθαίρετη και παράνομη καθίσταται και
προσβλητική για την προσωπικότητα όλων των δημοτών καθώς δι’ αυτής
της πράξης έχει προβεί σε κατάχρηση της εξουσίας που οι δημότες του
εμπιστεύτηκαν.
Επειδή σε καμμία ευνομούμενη και δημοκρατικά λειτουργούσα
κοινωνία δεν δύναται Δήμαρχος να αποφασίζει την αύξηση της τιμής του
κοινωνικού αγαθού του νερού για οικιακή κατανάλωση κατά 5.500%.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου από την εγκατάστασή
μου στην κατοικία μου μέχρι σήμερα έχω καταναλώσει συνολικά 3.080
κυβικά μέτρα νερού, το οποίο κόστιζε για πολλά έτη 0,01 ευρώ.
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Επειδή

συνεπώς

το

συνολικό

ποσό

που

οφείλω

για

την

κατανάλωση νερού από την εγκατάσταση μου στην κατοικία μου πριν από
περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των
(3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών
(30,80€) και όχι σε αυτό των 3.767,03 ευρώ !!!
Επειδή η απόφαση του Δημάρχου παραβιάζει τον ιδρυτικό νόμο
των δημοτικών επιχειρήσεων αλλά και τις γενικές αρχές του Διοικητικού
Δικαίου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.
Διαμαρτύρομαι έντονα

για την ως άνω αυθαίρετη,

παράνομη, καταχρηστική και προσβλητική για την προσωπικότητα όλων
των πολιτών του Δήμου Ωρωπού συμπεριφορά του Δημάρχου και
Ζ η τ ώ,

όπως ακυρωθεί ως παράνομη και καταχρηστική η

αύξηση του ποσού του παρεχόμενου νερού από τον Δήμο Ωρωπού καθώς
και των τελών και προσαυξήσεων
Αθήνα, 09/06/2017
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.
και νόμιμος εκπρόσωπος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
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ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
Του Παναγιώτη Χριστοδουλάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου
Χαλκουτσίου Αττικής, στην οδό Σιμωνίδου αρ. 7.
ΚΑΤΑ
Του Δήμου Ωρωπού, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που
εδρεύει στην Ωρωπό Αττικής, επί της οδού Λ. Χαλκουτσίου αρ. 50 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ωρωπού.
___________________________________________
Δήμαρχε
Όπως καλά γνωρίζεις είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου σου για
πολλά χρόνια. Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζεις, σου έχω στείλει τις υπ’
αριθμ. πρωτ.: 7868/23-03-2015 και 8139/05-07-2016 επιστολές μου,
με τις οποίες διαμαρτυρήθηκα εντονότατα για τις παράνομες, αβάσιμες και
αυθαίρετες χρεώσεις στο λογαριασμό του νερού του σπιτιού μου. Εσύ
όμως αντί να συνετιστείς και να αντιληφθείς το μέγεθος της αυθαιρεσίας
σου, συνεχίζεις να μου ζητάς για την κατανάλωση του νερού του σπιτιού
μου το εξωφρενικό ποσό των 3.767,03 ευρώ !!!
Χαρακτηριστικό της αυθαιρεσίας με την οποία ενεργείς είναι το
γεγονός ότι ενώ ο Δήμος σου χρέωνε την τιμή του κυβικού μέτρου (2012 -
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2015) με το ποσό των 0,01 ευρώ ξαφνικά αποφάσισες να κάνεις αύξηση
του ποσού χρέωσης στα 0,55 ευρώ. Δηλαδή έκανες αυθαίρετη αύξηση
της τιμής χρέωσης του κυβικού μέτρου κατά 5.500% !!! και μάλιστα σε
περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης. Αυτή η αύξηση εκτός από αυθαίρετη
και παράνομη καθίσταται και προσβλητική για την προσωπικότητα όλων
των δημοτών καθώς δι’ αυτής της πράξης έχεις προβεί στην κατάχρηση
της εξουσίας που οι δημότες σου εμπιστεύτηκαν.
Επειδή δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να συνεχίσω την προσπάθεια
να σου καταστήσω σαφές ότι οι χρεώσεις και οι αυξήσεις που κάνεις στους
λογαριασμούς του νερού είναι παράνομες και καταχρηστικές.
Επειδή σε καμμία ευνομούμενη και δημοκρατικά λειτουργούσα
κοινωνία δεν δύναται Δήμαρχος να αποφασίζει την αύξηση της τιμής του
κοινωνικού αγαθού του νερού για οικιακή κατανάλωση κατά 5.500%.
Επειδή σύμφωνα με τα δικά σου στοιχεία από την εγκατάστασή
μου στην κατοικία μου μέχρι σήμερα έχω καταναλώσει συνολικά 3.080
κυβικά μέτρα νερού, το οποίο κόστιζε για πολλά έτη 0,01 ευρώ.
Επειδή

συνεπώς

το

συνολικό

ποσό

που

οφείλω

για

την

κατανάλωση νερού από την εγκατάσταση μου στην κατοικία μου πριν από
περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των
(3.080 κυβ. X 0,01 ευρώ =) τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών
(30,80€) και όχι σε αυτό των 3.767,03 ευρώ !!!
Επειδή με την παρούσα σου συγκοινοποιώ τις υπ’ αριθμ. πρωτ.:
7868/23-03-2015 και 8139/05-07-2016 επιστολές μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
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Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.
Διαμαρτύρομαι έντονα

για την ως άνω αυθαίρετη,

παράνομη, καταχρηστική και προσβλητική για την προσωπικότητά μου
συμπεριφορά σου.
Δ η λ ώ ν ω ότι:
α) θα καταθέσω το ποσό της πραγματικής οφειλή μου προς εσένα
για το σύνολο του νερού, που έχω καταναλώσει από την εγκατάστασή
μου στην κατοικία μου μέχρι σήμερα, ήτοι το ποσό των (3.080 κυβ. X 0,01
ευρώ =) τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (30,80€) στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) θα ασκήσω εις βάρος σου, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου,
αγωγή με την οποία θα ζητώ εκτός των άλλων και αποζημίωση για την
ηθική βλάβη που υπέστη από την ως άνω περιγραφόμενη παράνομη
συμπεριφορά σου,
γ) θα διεκδικήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου ενώπιον παντός
αρμοδίου Δικαστηρίου.
Σε

κ α λ ώ,

όπως εντός τριών (3) ημερών από την είσπραξη

του ως άνω ποσού των τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (30,80€)
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μου χορηγήσεις βεβαίωση
εξόφλησης όλων οφειλών μου από την κατανάλωση νερού της κατοικίας
μου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα
την παρούσα προς το Δήμο Ωρωπού, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
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Δικαίου, που εδρεύει στην Ωρωπό Αττικής, επί της οδού Λ. Χαλκουτσίου
αρ. 50 και εκπροσωπείται

νόμιμα

από

τον

Δήμαρχο Ωρωπού, προς

γνώση του και για την επέλευση των νόμιμων συνεπειών, αντιγράφοντάς
την ολόκληρη στη σχετική έκθεση του επίδοσης.
Αθήνα, 09/06/2017

_______________________
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
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