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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πρακηικό ηης 13ης / 07.08.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης
ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας
Αριθμός Απόθαζης: 87/2020
Θέμα 12ο: Περί έκπηωζης- διαγραθής καηανάλωζης νερού ύδρεσζης.
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα
και ώρα

7η Ασγούζηοσ έηοσς 2020 ημέρα Παραζκεσή

21:00 ζπλεδξίαζε δηα δώζεο, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ , ην Γεκνηηθό

πκβνύιην Βέινπ

Βόραο ζε ζπλεδξίαζε ηαθηηθή , ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση. 6087/03.08.2020 (Ορθ. Δπαν.) έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.
3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ζε θάζε έλα Γεκνηηθό ύκβνπιν θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν
θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, ν νπνίνο παξαβξέζεθε.
Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λόκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ, παξαβξέζεθαλ παξόληα 25 θαη νλνκαζηηθά νη :
Παρόληες

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος
2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος
3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος
4. Ράπηες Θεόδωρος
5. Σρωγάδες Βαζίιεηος
6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος
7. Μαζηοράθος Άγγειος
8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος
9. Ρόδος Νηθόιαος
10. Καιιίρε Μαρία
11. Γαιεβίγθας Γεώργηος
12. ηάτος Αλδρέας
13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος
14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ.
15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ.
16. Ραταληώηες Νηθόιαος
17. Γεκεηρίοσ Μαρία
18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες
19. Ληάθος Μηταήι
20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος
21. Βοσδούρες Νηθόιαος
22. Κακπίηες Γεώργηος
23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες
24. Καραθωηηάς Γεώργηος
25. Μπηηζάθοσ Αζπαζία

Απόληες
1.- Παληαδής Παλαγηώηες
2.- Περρής Νηθόιαος
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 12ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά πνπ
αθνξά ζηελ έκπηωζη- διαγραθή καηανάλωζης νερού ύδρεσζης, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ παξαθάησ εηζήγεζε :

ΘΕΜΑ: « Ειζήγηζη έκπηωζης/διαγραθής καηανάλωζης νερού »
ύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ καο «Έθπησζε από ην ινγαξηαζκό
θαηαλάισζεο λεξνύ αλαγλσξίδεηαη θαη πάληα ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηαλαισηή θαη έγθξηζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
α) Όηαλ από βιάβε ησλ εζσηεξηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (πνπ δηαπηζηώλεηαη από ηελ ππεξεζία
Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ) ε θαηαγξαθή ηνπ πδξνκεηξεηή μεπεξλάεη ην 4/πιάζηνπ ηεο κεγαιύηεξεο πξαγκαηηθήο
θαηαλάισζεο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ζηελ επηπιένλ πέξαλ ηνπ 4/πιάζηνπ πνζόηεηα λεξνύ πνπ
θαηαγξάθεθε, παξέρεηαη έθπησζε έσο 80%.
β) ε πεξίπησζε ππόγεηαο δηαξξνήο, κε νξαηήο (πνπ δηαπηζηώλεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ) θαη ε νπνία μεπεξλά ην 2/πιαζην ηνπ κεγαιύηεξνπ ινγαξηαζκνύ πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ηξηώλ
ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκώλ, ηόηε ζηελ επηπιένλ πέξαλ ηνπ 2/πιάζηνπ πνζόηεηα λεξνύ πνπ θαηαγξάθεθε, παξέρεηαη
έθπησζε έσο 80%.»
γ) Δπίζεο, πξνζηίζεληαη ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζε ιάζε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ θπβηθώλ θαη πξνηείλεηαη
αληίζηνηρε κείσζε ησλ θπβηθώλ, ζύκθσλα κε ην αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, ζύκθσλα κε ην νπνίν «θάζε είδνπο
ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ κέξεη όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο
θαηαιόγνπο δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο
ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε
πνιιαπιή εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν».
ηελ ππεξεζία καο, θαηαηέζεθαλ αηηήζεηο δεκνηώλ πνπ αηηνύληαη έθπησζε ή δηαγξαθή θπβηθώλ, γηα
ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
1) Τπ’ αξηζκ. 6933/23-07-2019 αίηεζή ηεο Β. ΔΛ. ηοσ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή
θπβηθώλ λεξνύ ηνπ α΄ εμακήλνπ 2016, ιόγσ βιάβεο ηνπ πδξνκέηξνπ 12190 θαη ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ζηηο 708-2017 κε ην 1510065437.
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (11504/04-12-2019 έγγξαθν), βεβαηώλεη ηελ βιάβε ηνπ
πδξνκέηξνπ, ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέν, θαζώο θαη ηελ εζθαικέλε έλδεημε ησλ 602 θπβηθώλ, γηα ην α΄ εμάκελν
2016. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. γ΄ ηνπ παξόληνο θαη ην άξζ.27 παξ Α1 ( ρξέσζε ηεθκαξηήο
θαηαλάισζεο) ηνπ Καλ. Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 552 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 602
θπβηθώλ , γηα ην α΄ εμάκελν 2016.
2) Τπ’ αξηζκ. 11043/15-10-2018 αίηεζή ηεο Μ. Μ. ηνπ ΗΩΑΝΝΖ κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ
λεξνύ.
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, (11043/07-12-2018 έγγξαθν) δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή ζην
αλσηέξσ πδξόκεηξν 1520417801, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Καλάξε 42 ζην Κνθθώλη. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ
παξ. β΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 154 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 266 θπβηθώλ , γηα ην α΄
εμάκελν 2018.
3) Τπ’ αξηζκ. 10516/06-11-2019 αίηεζή ηεο Κ. Κ. ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ
λεξνύ ζηελ νηθία ηεο ζηελ νδό Αγ. Απνζηόισλ ζην Μπνιάηη, (ηδηνθηεζίαο ηνπ ζπδύγνπ ηεο Κ. Ν.).
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή (10559/6-11-2019) ζην Ε64616
πδξόκεηξν, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγ. Απνζηόισλ ζην Μπνιάηη, (ηδηνθηεζίαο Κ. Ν). Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ
παξ. β΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 82 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 216 θπβηθώλ, γηα ην α΄ εμάκελν
2019.
4) ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ , θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο ε 12420/19-11-2018 αίηεζή ηεο Κ. Π. ηνπ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ ηεο κεηέξαο ηεο Κ. Δ. ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ, γηα ην ππ’ αξηζκ.
C1028 πδξόκεηξν γηα ην α΄ εμάκελν 2018.
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (12420/07-12-2018), δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή ζην αλσηέξσ
πδξόκεηξν , πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Μαθεδνλίαο 12 ζην Κνθθώλη. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ
παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 232 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 336 θπβηθώλ , γηα ην α΄ εμάκελν 2018.
5) Τπ’ αξηζκ. 10802/11-10-2018 αίηεζε ηνπ Λ. Κ. ηνπ ΠΤΡΗΓΩΝΟ κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή
θπβηθώλ λεξνύ ζηελ νηθία ηνπ ζηελ νδό Π. Σζαιδαξε ζηε Νεξάληδα.
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (10802/07-12-2018 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή ζην
570597 πδξόκεηξν, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Π. Σζαιδαξε ζηε Νεξάληδα. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ
παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 118 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 250 θπβηθώλ , γηα ην α΄ εμάκελν 2018.
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6) Τπ’ αξηζκ. 9254/16-06-2017 αίηεζε ηνπ Π. Η. ηνπ Παλαγηώηε θαηνίθνπ Βξαραηίνπ κε ηελ νπνία δεηά ηε
δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ πνπ έρεη ρξεσζεί γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ δ/λζε: Βαιασξίηνπ (πάξνδνο
δεμηά) ζην Βξαράηη.
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ. : 5707/20-07-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ην ππ’ αξηζκ.
226727 πδξόκεηξν δελ αλήθεη ζηνλ αλσηέξσ . Δπνκέλσο , γηα ην Β εμάκελν ηνπ 2016 ιαλζαζκέλα θαηαγξάθεθε ε
έλδεημε 1946 αληί ηεο νξζήο 1750, κε απνηέιεζκα λα ρξεσζεί κε 261 θπβηθά αληί ηνπ νξζνύ 65 θπβηθά . Δπνκέλσο,
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ην πξόζσπν ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ θαη εηζεγνύκαζηε ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 196 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ Η. Π.
7) Τπ’ αξηζκ. 84/7-1-2020 αίηεζε ηνπ Γ. Μ. θαηνίθνπ Εεπγνιαηηνύ κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ
λεξνύ πνπ έρεη ρξεσζεί γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Εεπγνιαηηό.
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ. : έγγξαθν ) βεβαηώλεη όηη γηα ην πδξνκέηξν ηνπ θ. Γ.Μ.
ζην Εεπγνιαηηό, εθ παξαδξνκήο ζηηο 9-4-2019 θαηαγξάςακε ηελ έλδεημε 7686 θπβηθά (αληί ηνπ νξζνύ 7586) κε
απνηέιεζκα λα ρξεσζεί 164 θπβηθά γηα ην Β εμάκελν 2018, (ζύκθσλα κε ηηο ελδείμεηο : 7522,00-7686,00), αληί γηα
64 θπβηθά Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ην
πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη εηζεγνύκαζηε ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 100 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ Γ. Μ.
γηα ην Β εμάκελν 2018.
8) Τπ’ αξηζκ. 5511/20-07-2020 αίηεζε ηνπ Γ. Α. θαηνίθνπ Εεπγνιαηηνύ κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή
θπβηθώλ λεξνύ πνπ έρεη ρξεσζεί γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Εεπγνιαηηό.
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ. : 5706/20-07-2020 έγγξαθν) βεβαηώλεη όηη γηα ην
πδξόκεηξν ηνπ θ. Γ. Α. ζην Εεπγνιαηηό, εθ παξαδξνκήο ζηηο 20-07-2020 θαηαγξάςακε ηελ έλδεημε 67 θπβηθά (αληί
ηνπ νξζνύ 0) κε απνηέιεζκα λα ρξεσζεί 67 θπβηθά γηα ην Α εμάκελν 2019 θαη 50 θπβηθά γηα ην Β εμάκελν 2019
(ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνύ πεξί ηεθκαξηήο θαηαλάισζεο). Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄
ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 67 θπβηθώλ γηα ην Α εμάκελν 2019 θαη 50 θπβηθώλ γηα ην Β εμάκελν
2019.
9) Τπ’ αξηζκ. 5703/23-07-2020 αίηεζε ηεο ΓΚ. Γ. θαηνίθνπ Κνξίλζνπ κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή
θπβηθώλ λεξνύ πνπ έρεη ρξεσζεί γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Βνραηθό.
Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ. : 5971/31-07-2020 έγγξαθν) βεβαηώλεη όηη γηα ην
πδξόκεηξν ηεο θαο. Γθ. Γ. ζην Βνραηθό, εθ παξαδξνκήο ζηηο 15-01-2020 θαηαγξάςακε ηελ έλδεημε 3544 θπβηθά
(αληί ηνπ νξζνύ 3455) κε απνηέιεζκα λα ρξεσζεί 91 θπβηθά γηα ην Β εμάκελν 2019). Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ
παξ.γ΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 89 θπβηθώλ γηα ην Β εμάκελν 2019
Ο Ανηιδήμαρτος Οικονομικών Γ.Βέλοσ Βότας
Σρωγάδης Βαζίλειος

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ο θ. Ληάθνο δήισζε : «Ψεθίδσ Λεπθό, δηόηη κνπ πξνθαιεί έληνλε πεξηέξγεηα όηη ε δηαξξνή 602 θπβηθά
λεξνύ, λα κε ηη άιιν, ζα είραλ πξνθαιέζεη ηελ βύζηζε ηεο νηθνδνκήο».
Ο θ. Ραραληώηεο δήισζε : «Ψεθίδσ Λεπθό θαη πξνηείλσ ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, έσο ηελ ζπγθξόηεζε
εηδηθήο επηηξνπήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ».
Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
ΜΔ 23 ΦΖΦΟΤ ΤΠΔΡ- 2 ΛΔΤΚΞΟ
Δγκρίνει ηελ έθπησζε – δηαγξαθή θαηαλάισζεο λεξνύ ύδξεπζεο, ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ εηζεγεηηθό
θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ. 87/2020
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Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
O Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ
ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ
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