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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  21θσ/ 18.10.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 95/2021 

Θζμα 8ο: Διαγραφι – Μείωςθ κυβικϊν νεροφ.  

 
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 18θ του μθνόσ Οκτωβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με 
αρικ. πρωτ. 8267/14.10.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου  κ. 
Βαςιλειου Σρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. 
Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι (20) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ - Δια ηϊςθσ                   ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                 2.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                               2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ  
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                         3. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                        

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                4. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                    5. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                     
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  
                 9.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             (δεν προςήλθαν αν και 
                 10.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ   
                 12.  Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                   
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ          
                 14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 16. Δθμθτρίου Μαρία 
                 17. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 18. Μπιτςάκου Αςπαςία 
                 19. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
                 20. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
 
 

                                               
      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

- Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
- Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ         Πρόεδροσ   Κρθνϊν          
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Δθμιτριοσ Καλαντηισ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ      2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  Πρόεδροσ  Νεράντηασ 

3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ  Βραχατίου       
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        

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

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 8ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Διαγραφι – Μείωςθ κυβικϊν 

νεροφ» και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. Ράπτθ,  ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν 

κάτωκι ειςιγθςθ :  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      16 /09/2021 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ 

Σειέθσλν     : 2741050040 

FAX              : 2741500301 

Γ/λζε  : Zεπγνιαηηό Κνξηλζίαο 

Σ.Κ.  : 200.06 

 

 ΘΔΜΑ: « Γιαηύπωζη γνώμηρ, ζύμθωνα με ηην 255/2021 Α.Γ, πεπί εξέηαζηρ αιηημάηων πος 

αθοπούν ζε έκπηωζηρ/διαγπαθήρ καηανάλωζηρ νεπού»   

 

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. 27-11-2017 αίηεζή ηνπ Π. Γ.  ηνπ Γ.  (ΑΦΜ 2………..) κε ηελ νπνία δεηά ηε 

δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ εμακήλνπ 2017 ζην Εεπγνιαηηό, ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 18996/27-11-2017) έγγξαθν ) δηαπηζηώλεη 

ππόγεηα δηαξξνή ζην 1430070438 πδξόκεηξν, πνπ βξίζθεηαη ζην Βξαράηη Δι. Βεληδέινπ …. Γηα ην Α΄ 

εμάκελν 2017 θαηεγξάθεζαλ 293 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ ινγαξηαζκώλ 

ήηαλ : 50 Α΄ εμ. 2016 , 92 Β΄ εμάκελν 2015 , 50 Α΄εμακ. 2016.  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 87 θπβηθώλ από 

ην ζύλνιν ησλ 293 θπβηθώλ,  γηα ην Α΄ εμάκελν 2017. 
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2) Τπ’ αξηζκ. 22-10-2019 αίηεζή ηεο Κ.  Π.  ηνπ Η.  (ΑΦΜ 0……….) κε ηελ νπνία δεηά ηε 

δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ εμακήλνπ 2019 ζηελ Νεξάληδα , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο .  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 4755/29-06-2021) έγγξαθν  δηαπηζηώλεη 

ππόγεηα δηαξξνή ζην ππ’ αξηζκ. 444532 πδξόκεηξν, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Νεξάληδα (Π.Σζαιδάξε …). 

Γηα ην Α΄ εμάκελν 2019 θαηεγξάθεζαλ 439 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ 

ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 27 Β΄ εμ. 2018 , 121 Α΄ εμάκελν 2018 , 42 Β΄εμακ. 2017. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε 

ηελ παξ. β΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 158 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 439 θπβηθώλ,  

γηα ην Α΄ εμάκελν 2019. 

 

3) Τπ’ αξηζκ. 582/22-1-2019 αίηεζή ηνπ Κ. .  ηνπ Α.  (ΑΦΜ 0………) κε ηελ νπνία δεηά ηε 

δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ εμακήλνπ 2018 ζην Κνθθώλη , ιόγσ εζθαικέλεο θαηακέηξεζεο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 4754/29-06-2021) έγγξαθν δηαπηζηώλεη 

όηη  ην πδξόκεηξν 445782 ηδηνθηεζίαο ηνπ αλσηέξσ , θαηέγξαςε 2303 θπβηθά έσο θαη ηελ εκέξα πνπ 

δηαθόπεθε ε παξνρή θαη όρη 2407 όπνπ θαηέγξαςε ε ππεξεζία.  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. γ΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 104 θπβηθώλ από 

ην ζύλνιν ησλ 104 θπβηθώλ,  γηα ην Α΄ εμάκελν 2018. 

 

4) Τπ’ αξηζκ. 408/16-01-2019 θαη 13089/29-01-2018 αηηήζεηο ηεο Κ. Φ. ηνπ Υ. (ΑΦΜ 0……..) 

κε ηηο  νπνίεο δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από Α΄ εμακήλνπ 2017 ζην Μπνιάηη, ιόγσ εζθαικέλεο 

θαηακέηξεζεο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 4580/23-06-2021) έγγξαθν δηαπηζηώλεη 

όηη ην πδξόκεηξν 125106-06 ηδηνθηεζίαο ηεο αλσηέξσ , θαηέγξαςε 63 θπβηθά έσο θαη ζήκεξα, 

επνκέλσλ ηα επηπιένλ θπβηθά ρξεηάδεηαη λα δηαγξαθνύλ.  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. γ΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 141 θπβηθώλ από 

ην ζύλνιν ησλ 204 θπβηθώλ,  από Α΄ εμακήλνπ 2017 έσο θαη ζήκεξα. 

 

5) Τπ’ αξηζκ. 6202/12-8-2021 αίηεζή ηνπ Μ.-Μ. Σ. –Β. ηνπ Π. Σ. Μ. (ΑΦΜ 1………. ) κε ηελ 

νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Β΄ εμακήλνπ 2020 ζην Βξαράηη , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο .  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 6688/02-09-2021) έγγξαθν  δηαπηζηώλεη 

ππόγεηα δηαξξνή ζηα ππ’ αξηζκ. 2020412488  θαη 42020412490 πδξόκεηξα, πνπ βξίζθνληαη ζην 

Βξαράηη (Θ.Βαζηιείνπ ……..). Γηα ην Β΄ εμάκελν 2020 θαηεγξάθεζαλ 296 θαη 341 θπβηθά αληίζηνηρα 

ζηα πδξόκεηξα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ 12/10/2020 (4596 δηπιόηππν είζπξαμεο 2 παξνρώλ ύδξεπζεο) θαη 

εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη ηζηνξηθό πξνεγνύκελεο θαηαλάισζεο. 

 Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή 246 θπβηθώλ 

από ην ζύλνιν ησλ 296 θπβηθώλ (ώζηε λα παξακείλνπλ 50 θπβηθά-ηεθκαξηή θαηαλάισζε, γηα ην ππ’ 

αξηζ. 2020412488 πδξόκεηξν)  θαη ηελ δηαγξαθή 291 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 341 θπβηθώλ (ώζηε 

λα παξακείλνπλ 50 θπβηθά-ηεθκαξηή θαηαλάισζε, γηα ην ππ’ αξηζ. 42020412490 πδξόκεηξν)  γηα ην 

Β΄ εμάκελν 2020. 

 
Ο Αληηδήκαξρνο   Ο Πξντζη/λνο     Ο Αλ/ηεο Πξντζη/λνο   

Σερληθώλ Τπνδνκώλ   Γ/λζεο Σερλ. Τπεξεζηώλ Σκ. Δζόδσλ &  

ηνπ Γ.Βέινπ Βόραο  & Πνιενδνκίαο   Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

 

 

Ράπηεο  Θεόδσξνο    Πνιίηεο Γεκήηξηνο   Μαπξαγάλεο Παλαγηώηεο 

 
 
 

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά και το ςυμβοφλιο μετά από 
ςυηιτθςθ  
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                                   ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

                                              με τθ κετικι ψιφο του Προζδρου 

 Για τισ περιπτϊςεισ 1,2,5  
με 9  ψιφουσ υπζρ  

9 κατά (κ. Μανάβθ Α. του Π., κ. Λυμπερόπουλου Ε., κ. Πανταηι Π., κ. Μανάβθ Α. του Δ.,  
Κ. Λιάκου Μ., κ. Καμπίτθ Γ., κ. Δθμθτρίου Μ., κ. Βουδοφρθ Ν., κ. Περρι Ν.) 

2 λευκά (κ. Μαςτοράκοσ Α., κ. Μπιτςάκου Α.) 
 

                                   ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Για τισ περιπτϊςεισ 3,4 
με 12 ψιφουσ υπζρ  

 6 κατά (κ. Μανάβθ Α. του Π., κ. Λυμπερόπουλου Ε., κ. Πανταηι Π., κ. Μανάβθ Α. του Δ.,  
κ. Δθμθτρίου Μ., κ. Καμπίτθ Γ.) 

- 2 λευκά (κ. Μαςτοράκοσ Α., κ. Μπιτςάκου Α.) 
 

 
 

    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. 95/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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