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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  9θσ/ 28.06.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 52/2021 

Θζμα 4ο: Διαγραφι – Μείωςθ κυβικϊν νεροφ.  

 
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 28θ του μθνόσ Ιουνίου του ζτουσ 2021 θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 21:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 4616/24.06.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 
4555/2018 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 
(ΠΝΠ), «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 
Κορωνοιοφ covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), 
ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 19 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Λιάκοσ Μιχαιλ 
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                 3. Δθμθτρίου Μαρία 
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              4. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 

                 5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           5. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. Καμπτίτθσ Γεϊργιοσ  
                 7.    Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                           7. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ 
                 8.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      8. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 9.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                    
                 10.  Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                    (δεν προςιλκαν αν και 
                 11.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                      προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 12.   Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                        
                 13.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ,  
                αποχϊρθςε μετά τθν ψθφοφορία του 3ου κζματοσ                                                                      
                14.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                15.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                                 
                16.    Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ , προςιλκε ςτο 1ο κζμα τθσ θμ. διάταξθσ                                                                         
                17.    Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                18.   Περρισ Νικόλαοσ                                                                                
                19.   Μπιτςάκου Αςπαςία  
 

      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχε ςτθν Σθλεδιάςκεψθ ο Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου κ.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου                
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     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 

1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ   Κρθνϊν         2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ             Πρόεδροσ  τιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 14. Δαγρζσ Ευάγγελοσ         Πρόεδροσ Νεράντηασ  

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 4ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Διαγραφι – Μείωςθ κυβικϊν 

νεροφ» και ο λόγοσ δόκθκε ςτον Αντιδιμαρχο κ. Ράπτθ, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν 

κάτωκι ειςιγθςθ :  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      10 /06/2021 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 
Σθλζφωνο     : 2741360531 
FAX              : 2741500301 
Δ/νςθ  : Ηευγολατιό Κορινκίασ 
Σ.Κ.  : 200.06 
 
 ΘΕΜΑ:  «Διατφπωςη γνώμησ, ςφμφωνα με την 255/2021 Α.Δ, περί εξζταςησ αιτημάτων που 

αφοροφν ςε ζκπτωςησ/διαγραφήσ κατανάλωςησ νεροφ»   
 

φμφωνα με το άρκρο 18 του Κανονιςμοφ Υδρευςθσ του Διμου μασ «Ζκπτωςθ από το 

λογαριαςμό κατανάλωςθσ νεροφ αναγνωρίηεται και πάντα φςτερα από αίτθςθ του 

ενδιαφερομζνου καταναλωτι και ζγκριςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) Όταν από βλάβθ των εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων (που διαπιςτϊνεται από 

τθν υπθρεςία Υδρευςθσ του Διμου) θ καταγραφι του υδρομετρθτι ξεπερνάει το 4/πλάςιου τθσ 

μεγαλφτερθσ πραγματικισ κατανάλωςθσ των τριϊν τελευταίων λογαριαςμϊν, τότε ςτθν επιπλζον 

πζραν του 4/πλάςιου ποςότθτα νεροφ που καταγράφθκε, παρζχεται ζκπτωςθ ζωσ 80%. 

β) ε περίπτωςθ υπόγειασ διαρροισ, μθ ορατισ (που διαπιςτϊνεται από τθν αρμόδια 

υπθρεςία του Διμου) και θ οποία ξεπερνά το 2/πλαςιο του μεγαλφτερου λογαριαςμοφ 

πραγματικισ κατανάλωςθσ των τριϊν τελευταίων λογαριαςμϊν, τότε ςτθν επιπλζον πζραν του 

2/πλάςιου ποςότθτα νεροφ που καταγράφθκε, παρζχεται ζκπτωςθ ζωσ 80%.» 

γ) Επίςθσ, προςτίκενται υποκζςεισ που αφοροφν ςε λάκθ ςτθν καταμζτρθςθ των κυβικϊν 

και προτείνεται αντίςτοιχθ μείωςθ των κυβικϊν, ςφμφωνα με το αρκ. 174 του  Ν. 3463/06, 

ςφμφωνα με το οποίο «κάκε είδουσ χρζθ προσ τουσ Διμουσ διαγράφονται ολόκλθρα ι εν μζρει 

όταν θ εγγραφι ςτουσ οριςτικοφσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν φόρων, 

τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ 
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φορολογθτζα φλθ ι το πρόςωπο του φορολογουμζνου ι όταν ζγινε λανκαςμζνθ πολλαπλι 

εγγραφι για το ίδιο είδοσ εςόδου και για το ίδιο πρόςωπο».  

τθν υπθρεςία μασ, κατατζκθκαν αιτιςεισ δθμοτϊν που αιτοφνται ζκπτωςθ ι διαγραφι 

κυβικϊν, για λόγουσ που αναλυτικά παρουςιάηονται παρακάτω:  

1) Τπ’ αρικμ. 6704/17-07-2020 αίτθςι τθσ Γ. Α.  του Δ. (ΑΦΜ 13………..) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ Βϋ εξαμινου 2018 ςτο Ηευγολατιό, λόγω λανκαςμζνθσ καταγραφισ 

ενδείξεων.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 6704/17-07-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υπ’ αρικμ. Β46405 υδρόμετρο θ ζνδειξθ ςτισ 17-7-2020 ιταν 4641 κυβικά και όχι 

4851 όπου εκ παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το Βϋ 

εξαμινου 2018 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και 

γνωμοδοτοφμε  τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 110 κυβικϊν από τθν καρτζλα τθσ ανωτζρω. 

2) Τπ’ αρικμ. 9402/03-11-2020 αίτθςθ τθσ Μ. Μ.  του Α. (ΑΦΜ 03…………..) με τθν οποία 

ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν νεροφ Αϋ εξαμινου 2020 ςτο Βοχαικό, λόγω λανκαςμζνθσ καταγραφισ 

ενδείξεων.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 9434/04-11-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ότι για το υπ’ αρικμ. 2900834 υδρόμετρο θ ζνδειξθ ιταν 1914 κυβικά (και όχι 2914 

(15-09-2020) όπου εκ παραδρομισ κατζγραψαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ 

ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε τθν 

ζκπτωςθ-διαγραφι 1000 κυβικϊν (Αϋ εξαμινου 2020) από τθν καρτζλα τθσ ανωτζρω. 

3) Τπ’ αρικμ. 9215/27-10-2020 αίτθςι του Φ. Π. του Α. (ΑΦΜ 03………..) με τθν οποία ηθτά 

τθ διαγραφι κυβικϊν νεροφ Αϋ εξαμινου 2020 ςτο Ηευγολατιό, λόγω υπόγειασ διαρροισ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι (9425/04-11-2020) 

ςτο 126924 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Βραχάτι. Για το Αϋ εξάμθνο 2020 κατεγράφθςαν 135 

κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων λογαριαςμϊν ιταν : 17 Βϋ εξ. 2019 , 20 Αϋ 

εξάμθνο 2019 , 30 Βϋεξαμ. 2018. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε 

για τθν διαγραφι 60 κυβικϊν από το ςφνολο των 135 κυβικϊν,  για το Αϋ εξάμθνο 2020. 

4) Τπ’ αρικμ. 80740/29-09-2020 αίτθςθ τθσ Μ. Π. του Θ. (ΑΦΜ 04………….) με τθν οποία 

ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν νεροφ Βϋ εξαμινου 2018 και Αϋ & Βϋ εξαμινου 2019 ςτο Ηευγολατιό , 

λόγω λανκαςμζνθσ καταγραφισ ενδείξεων.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 9908/18-11-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υπ’ αρικμ. 179239/2 υδρόμετρο θ ζνδειξθ ςτισ 28-09-2020 ιταν 784 κυβικά και 

όχι 960 όπου εκ παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το 
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Βϋ εξαμινου 2018 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και 

γνωμοδοτοφμε για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 25 κυβικϊν για το Βϋ εξάμθνο 2018 κακϊσ και 74 για το 

Αϋ εξάμθνο 2019 και 77 για το Βϋ εξάμθνο 2019 από τθν καρτζλα τθσ ανωτζρω. 

5) Τπ’ αρικμ. 9164/26-10-2020 αίτθςι του Δ. Α. του Α. (ΑΦΜ 02…………..) με τθν οποία ηθτά 

τθ διαγραφι κυβικϊν νεροφ Αϋ εξαμινου 2020 ςτο Κοκκϊνι, λόγω υπόγειασ διαρροισ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι 9428/4-11-2020) ςτο 

8924 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Κοκκϊνι. Για το Αϋ εξάμθνο 2020 κατεγράφθςαν 269 κυβικά 

και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων λογαριαςμϊν ιταν : 65 Βϋ εξ. 2019 , 62 Αϋ εξάμθνο 

2019 , 66 Βϋεξαμ. 2018. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε για τθν 

διαγραφι 110 κυβικϊν από το ςφνολο των 135 κυβικϊν,  για το Αϋ εξάμθνο 2020. 

6) Τπ’ αρικμ. 9165/28-10-2020 αίτθςθ τθσ Γ. Α. του Γ. (ΑΦΜ 10…………) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ Βϋ εξαμινου 2018 και Αϋ εξαμινου 2020 ςτο Ηευγολατιό, λόγω 

λανκαςμζνθσ καταγραφισ ενδείξεων.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 9433/4-11-2020 ζγγραφο), διαπιςτϊνει 

ςτο υδρόμετρο τθσ ανωτζρω, ζνδειξθ ςτισ 27-10-2020 ιταν 8078 κυβικά και όχι 8417 όπου εκ 

παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το Αϋ εξαμινου 

2020 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε 

για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 339 κυβικϊν από τθν καρτζλα τθσ ανωτζρω. 

7) Τπ’ αρικμ. 9906/18-11-2020 αίτθςι του Σ. Θ. του Γ. (ΑΦΜ 02…………) με τθν οποία ηθτά 

τθ διαγραφι κυβικϊν νεροφ Αϋ εξαμινου 2019 και Α & Β εξ. 2018 ςτο Βζλο , λόγω υπόγειασ 

διαρροισ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι 9906/18-11-2020) 

ςτο Θ63763 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Βζλο . Για το Αϋ εξάμθνο 2019 κατεγράφθςαν 304 

κυβικά, για το Βϋ εξαμινου 2018 κατεγράφθςαν 153 κυβικά και Α  εξ. 2018 κατεγράφθςαν 189 

κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν πραγματικϊν προθγουμζνων εξαμινων ιταν : 0 Βϋ εξ. 2017 , 

98 Βϋ εξάμθνο 2016, 44 Αϋ εξαμ. 2015. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ του παρόντοσ 

γνωμοδοτοφμε για τθν διαγραφι 87 κυβικϊν από το ςφνολο των 304 κυβικϊν, για το Αϋ εξάμθνο 

2019. (για τα εξάμθνα  Α & Βϋ  2018 θ διαγραφι δεν μπορεί να γίνει εφόςον θ κατανάλωςθ δεν 

υπερβαίνει το διπλάςιο του μεγαλφτερου λογαριαςμοφ των τριϊν προθγουμζνων εξαμινων) . 

8) Τπ’ αρικμ. 8935/2-10-2020 αίτθςθ τθσ Μ. Π. με τθν οποία ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν 

νεροφ από το Βϋ εξάμθνο 2018 ζωσ και Αϋ εξαμινου 2020 ςτο Ηευγολατιό , λόγω λανκαςμζνθσ 

καταγραφισ ενδείξεων για το υδρόμετρο τθσ οικίασ τθσ του ςυηφγου τθσ Μ. Δ. (ΑΦΜ 11………..).  
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Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 9431/04-11-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υδρόμετρο του ανωτζρω, ζνδειξθ ςτισ 22-10-2020 ιταν 97 κυβικά και όχι 9770 

όπου εκ παραδρομισ καταγράφθκαν, δεδομζνου ότι ςτο Α εξ. 2018 ζγινε αλλαγι υδρομζτρου. 

Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για τα εξάμθνα : Βϋ εξάμθνο 2018 εωσ και Αϋ 

εξαμινου 2020 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και 

γνωμοδοτοφμε για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 116 (Α εξ 2018) 107 (Α εξ 2019) 116 ( Β εξ 2019) και 3 

κυβικά (Α εξ 2020) από τθν καρτζλα του ανωτζρω. 

9) Τπ’ αρικμ. 7227/01-08-2019 αίτθςι του Δ. Γ. του Δ. (ΑΦΜ 02………….) με τθν οποία ηθτά 

τθ διαγραφι κυβικϊν νεροφ Β εξαμινου 2018 ςτο Βζλο , λόγω υπόγειασ διαρροισ ςτο κατάςτθμα 

που νοικιάηει ωσ ςτεγνοκακαριςτιριο ιδιοκτθςίασ . Β. του Δ. (ΑΦΜ 01…………….).  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι (9436/04-11-2020) 

ςτο 2736 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Βζλο. Για το Β εξαμινου 2018 κατεγράφθςαν 369 κυβικά 

και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων λογαριαςμϊν ιταν : 168 Αϋ εξ. 2018 , 140 Βϋ εξάμθνο 

2017, 99 Αϋεξαμ. 2017. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε για τθν 

διαγραφι 27 κυβικϊν από το ςφνολο των 369 κυβικϊν,  για το Αϋ εξάμθνο 2020. 

10) Τπ’ αρικμ. 9554/09-11-2019 αίτθςι του Α. Δ. του Α. (ΑΦΜ 01………….) με τθν οποία ηθτά 

τθ διαγραφι κυβικϊν νεροφ Α εξαμινου 2020 ςτθ Νεράντηα, λόγω υπόγειασ διαρροισ ςτο 

υδρόμετρο τθσ οικίασ του.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι (9554/09-11-2020) 

ςτο 10343/2 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτθ Νεράντηα. Για το Αϋ εξάμθνο 2020 κατεγράφθςαν 365 

κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων λογαριαςμϊν ιταν : 17 Βϋ εξ. 2019 , 41 Αϋ 

εξάμθνο 2019 , 17 Αϋ εξαμ. 2018. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε 

για τθν διαγραφι 226 κυβικϊν από το ςφνολο των 365 κυβικϊν, για το Αϋ εξάμθνο 2020. 

11) Τπ’ αρικμ. 9187/27-10-2020 αίτθςθ του Λ. . (ΑΦΜ 01…………..) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ από το Αϋ εξάμθνο 2020 ςτο Κοκκϊνι, λόγω λανκαςμζνθσ καταγραφισ 

ενδείξεων για το υδρόμετρο τθσ οικίασ του.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 10551/14-12-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υδρόμετρο τθσ ανωτζρω, ζνδειξθ ςτισ 30-06-2020 ιταν 692 κυβικά και όχι 741 

όπου εκ παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το Αϋ 

εξαμινο 2020 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και 

γνωμοδοτοφμε για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 49 κυβικϊν (Α εξ 2020) από τθν καρτζλα του ανωτζρω. 
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12) Τπ’ αρικμ. 9932/19-11-2020 αίτθςθ τθσ Π. Α.  (ΑΦΜ 12……………..) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ από το Αϋ εξαμινο 2020 ςτο ΒΡΑΧΑΣΙ, λόγω λανκαςμζνθσ καταγραφισ 

ενδείξεων για το υδρόμετρο τθσ οικίασ τθσ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 10552/14-12-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υδρόμετρο τθσ ανωτζρω, ζνδειξθ ςτισ 1-1-2020 ιταν 437 κυβικά και όχι 337 όπου 

εκ παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το Αϋ εξάμθνο 

2020 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε 

για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 100 κυβικϊν (Α εξ 2019) από τθν καρτζλα του ανωτζρω, και τθν 

επαναβεβαίωςθ των κυβικϊν αυτϊν ςτο Βϋ εξάμθνο 2019. 

13) Τπ’ αρικμ. 9493/05-11-2020 αίτθςθ του Α. Γ.  (ΑΦΜ 02……………) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ από το Αϋ εξάμθνο 2020 ςτο ΒΡΑΧΑΣΙ, λόγω λανκαςμζνθσ καταγραφισ 

ενδείξεων για το υδρόμετρο τθσ οικίασ του.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 10553/14-12-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υδρόμετρο του ανωτζρω, ζνδειξθ ςτισ 1-7-2020 ιταν 369 κυβικά και όχι 450 όπου 

εκ παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το Αϋ εξάμθνο 

2020 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε 

για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 81 κυβικϊν (Α εξ 2020) από τθν καρτζλα του ανωτζρω. 

14) Τπ’ αρικμ. 9979/20-11-2020 αίτθςθ του Π. Δ. (ΑΦΜ 01…………..) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ από το Βϋ εξάμθνο 2017 ζωσ και το Αϋ εξάμθνο 2020 ςτο Χαλκί, λόγω 

λανκαςμζνθσ καταγραφισ ενδείξεων για το υδρόμετρο τθσ οικίασ του.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 10555/14-12-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υδρόμετρο του ανωτζρω, ζνδειξθ ςτισ 10-12-2020 ιταν 243 κυβικά και όχι 534 

όπου εκ παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω,  θ χρζωςθ για τα 

εξάμθνα από Βϋ εξάμθνο 2017 ζωσ και το Αϋ εξάμθνο 2020 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ 

λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 50 

κυβικϊν (Β εξ 2017), 50 κυβικϊν (Α εξ 2018), 50 κυβικϊν (Β εξ 2018) 50 κυβικϊν (Β εξ 2019), 50 

κυβικϊν (Α εξ 2019) , 41 κυβικϊν (Α εξ 2020), από τθν καρτζλα του ανωτζρω. 

15) Τπ’ αρικμ. 8880/19-10-2020 αίτθςθ του .  Ε.  (ΑΦΜ 05…………..) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ από το Βϋ εξάμθνο 2019 ζωσ και το Αϋ εξάμθνο 2020 ςτο ουλθναρι, λόγω 

λανκαςμζνθσ καταγραφισ ενδείξεων για το υδρόμετρο τθσ οικίασ του.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 10554/14-12-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υδρόμετρο του ανωτζρω, ζνδειξθ ςτισ 19-10-2020 ιταν 5381 κυβικά και όχι 5543 

όπου εκ παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, θ χρζωςθ για τα 
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εξάμθνα Βϋ εξάμθνο 2019 ζωσ και Αϋ εξάμθνο 2020 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ 

προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 56 κυβικϊν (Β εξ 2019), 

106 κυβικϊν (Α εξ 2020), από τθν καρτζλα του ανωτζρω. 

16) Τπ’ αρικμ. 6591/15-07-2020 αίτθςθ του . Π. (ΑΦΜ 04………….) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ το Βϋ εξάμθνο 2018 ςτο Κοκκϊνι, λόγω λανκαςμζνθσ καταγραφισ 

ενδείξεων για το υδρόμετρο τθσ οικίασ τθσ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι (10648/16-12-2020) 

ςτο 265626 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Βραχάτι. Για το Βϋ εξάμθνο 2018 κατεγράφθςαν 237 

κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων λογαριαςμϊν ιταν : 61 Αϋ εξ. 2018 , 14 Β 

εξάμθνο 2017 , 37 Αϋ εξαμ. 2017. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε 

για τθν διαγραφι 92 κυβικϊν από το ςφνολο των 237 κυβικϊν,  για το Βϋ εξάμθνο 2018. 

17) Τπ’ αρικμ. 9901/21-10-2019 αίτθςθ του . Β. με τθν οποία ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν 

νεροφ το αϋ εξάμθνο 2019 ςτθ Νεράντηα, λόγω υπόγειασ διαρροισ ςτο υδρόμετρο τθσ οικίασ του 

(οικία τθσ κανοφςθσ μθτζρασ του . Μ.).  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι (10913/28-12-2020) 

ςτο 3859386 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτθ Νεράντηα. Για το Α εξαμινου 2019 κατεγράφθςαν 498 

κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων λογαριαςμϊν ιταν : 14 Βϋ εξ. 2018 , 72 Αϋ 

εξάμθνο 2018 , 21 βϋεξαμ. 2017. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε 

για τθν διαγραφι 215 κυβικϊν από το ςφνολο των 498 κυβικϊν, για το Βϋ εξάμθνο 2019. 

18) Τπ’ αρικμ. 10571/1-12-2020 αίτθςι τθσ Γ. Β. του Δ. (ΑΦΜ ……………) με τθν οποία ηθτά 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ Αϋ εξαμινου 2020 ςτο Βραχάτι , λόγω λανκαςμζνθσ χρζωςθσ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 10571/14-12-2020 ζγγραφο), 

διαπιςτϊνει ςτο υπ’ αρικμ. 41196105 υδρόμετρο θ ζνδειξθ ιταν 2612 κυβικά και όχι 3012 όπου εκ 

παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το Α εξ. 2020 ζγινε 

κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε για τθν 

ζκπτωςθ-διαγραφι 400 κυβικϊν από τθν καρτζλα τθσ ανωτζρω. 

19) Τπ’ αρικμ. 11064/31-12-2020 αίτθςθ του Κ. Π. με τθν οποία ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν 

νεροφ το αϋ εξάμθνο 2020 & βϋ εξ. 2019 ςτο Κοκκϊνι, λόγω υπόγειασ διαρροισ ςτο υδρόμετρο τθσ 

οικίασ του.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι (11064/31-12-2020) 

ςτο 98345842 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Κοκκϊνι για το αϋ εξάμθνο 2020 & βϋ εξ. 2019. Για το 

Ά εξαμινο 2020 κατεγράφθςαν 422 κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων 

πραγματικϊν λογαριαςμϊν ιταν : 84 Αϋ εξ. 2019, 156 Βϋ εξάμθνο 2018, 105 Αϋεξαμ. 2018. 
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Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε για τθν διαγραφι 88 κυβικϊν 

από το ςφνολο των 422 κυβικϊν, για το αϋ εξάμθνο 2020. 

20) Τπ’ αρικμ. 10901/28-12-2020 αίτθςθ του Κ. . (ΑΦΜ 06.…………..) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ από το Αϋ εξάμθνο 2020 ςτο ΗΕΤΓΟΛΑΣΙΟ, λόγω λανκαςμζνθσ 

καταγραφισ ενδείξεων για το υδρόμετρο τθσ οικίασ του.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 131/11-01-2021 ζγγραφο), διαπιςτϊνει 

ςτο υδρόμετρο του ανωτζρω, ζνδειξθ ςτισ 27-12-2020 ιταν 1549 κυβικά και όχι 1557 όπου εκ 

παραδρομισ καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το Αϋ εξάμθνο 

2020 ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε 

για τθν ζκπτωςθ-διαγραφι 8 κυβικϊν (Α εξ 2020) από τθν καρτζλα του ανωτζρω. 

21) Τπ’ αρικμ. 10017/23-11-2020 αίτθςθ του Κ. Δ. με τθν οποία ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν 

νεροφ το αϋ εξάμθνο 2020 & βϋ εξ. 2019 ςτο Κοκκϊνι , λόγω υπόγειασ διαρροισ ςτο υδρόμετρο τθσ 

οικίασ του.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία, διαπιςτϊνει υπόγεια διαρροι (11064/31-12-2020) 

ςτο 98345842 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Κοκκϊνι για το αϋ εξάμθνο 2020. Για το Α εξαμινου 

2020 κατεγράφθςαν 366 κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων πραγματικϊν 

λογαριαςμϊν ιταν : 25 Βϋ εξ. 2019 , 35 Αϋ εξάμθνο 2019 , 25 Βϋεξαμ. 2019. Επομζνωσ, ςφμφωνα με 

τθν παρ. βϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε για τθν διαγραφι 237 κυβικϊν από το ςφνολο των 366 

κυβικϊν, για το αϋ εξάμθνο 2020. 

22) Τπ’ αρικμ. 9300/29-10-2020 αίτθςθ τθσ Π. Ι. με τθν οποία ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν 

νεροφ από το αϋ εξάμθνο 2006 ςτο ουλθνάρι .  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (1425/2-03-2021), διαπιςτϊνει ότι το ανωτζρω 

ακίνθτο δεν ζχει καταναλϊςει τα κυβικά τα οποία τεκμαρτά ζχει χρεωκεί, διότι είναι ακατοίκθτο 

και εγκαταλελειμμζνο άνω των 15 ετϊν.   

Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. γϋ του παρόντοσ γνωμοδοτοφμε για τθν διαγραφι 420 

κυβικϊν από τθν καρτζλα του  ανωτζρω. 

23) Τπ’ αρικμ. 7791/20-08-2019 αίτθςθ του Μ. Φ. με τθν οποία ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν 

νεροφ από το βϋ εξάμθνο 2018 ςτο Βραχάτι λόγω λανκαςμζνθσ καταγραφισ ενδείξεων .  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (7791/20-08-2021), ςτο υπ’ αρικμ. Β46405 

υδρόμετρο θ ζνδειξθ ςτισ 21-08-2019 ιταν 4295 κυβικά και όχι 4387 όπου εκ παραδρομισ 

καταγράφθκαν. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ χρζωςθ για το Βϋ εξαμινου 2018 ζγινε κατά 

τρόπο προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ και γνωμοδοτοφμε για τθν ζκπτωςθ-

διαγραφι 92 κυβικϊν από τθν καρτζλα του  ανωτζρω. 
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Ο Αντιδιμαρχοσ   Ο Προϊςτ/νοσ     Ο Αν/τθσ Προϊςτ/νοσ   

Σεχνικϊν Τποδομϊν   Δ/νςθσ Σεχν. Τπθρεςιϊν Σμ. Εςόδων &  

του Δ. Βζλου Βόχασ  & Πολεοδομίασ   Δθμοτικισ Περιουςίασ 

 
 

Ράπτθσ  Θεόδωροσ    Πολίτθσ Δθμιτριοσ   Μαυραγάνθσ Παναγιϊτθσ 

 
 

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία και το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν 
ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

 

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
  

Με 14 ΨΗΦΟΤ ΤΠΕΡ ΚΑΙ 4 ΨΗΦΟΤ ΚΑΣΑ  
(των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμθτρίου, Πανταηι Π., Ραχανιϊτθ Ν.) 

 
 
    Εγκρίνει τθ διαγραφι – μείωςθ κυβικϊν νεροφ, όπωσ λεπτομερϊσ αναγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ 

τθσ παροφςασ απόφαςθσ και ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα ο οποίοσ αναφζρει αναλυτικά τα ςτοιχεία 

των αιτοφντων (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, ΑΦΜ), και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 

απόφαςθσ.  

 

 
 
 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 52/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  
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