
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                              
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τησ  19ησ/ 05.09.2022 Σακτικήσ υνεδρίαςησ  
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 58/2022 

Θζμα 10ο: Διαγραφή – Μείωςη κυβικών νεροφ.  

 
ιμερα τθν 05η του μηνόσ επτεμβρίου  ημζρα Δευτζρα του ζτουσ 2022 και ώρα 20.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ 
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 6634/01.09.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, 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 τρία (23) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
         1.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ, Πρόεδροσ                                                           
         2.    Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ. , Αντιπρόεδροσ                            1. Περρισ Νικόλαοσ 

3. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                  2. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ (προςιλκε ςτο 2ο ΘΗΔ)   

         4.    Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                         3. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ  (προςιλκε ςτο 3ο ΘΗΔ)           
5. Καλλίρθ Μαρία                                                                                     4. Κατςιφϊλθσ Παναγ. (προςιλκε ςτο 4ο ΘΗΔ)                          
6. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ     
7. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                        (Οι οποίοι δεν προςιλκαν,  
8. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  αν και κλικθκαν νόμιμα). 
9. Ρόηοσ Νικόλαοσ 
10.  δράλθσ Μιχαιλ 
11. ιάχοσ Ανδρζασ 

        12.     Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                  
        13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                                                                                                                                                                                                
        14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ      
        15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ                                                                             
        16.  Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                                                                              
        17.  Βουδοφρθσ Νικόλαοσ             (αποχϊρθςε ςτο 10ο ΘΗΔ) 
        18. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ             (αποχϊρθςε ςτο 8ο  ΘΗΔ) 
        19. Μπιτςάκου Αςπαςία                (αποχϊρθςε ςτο 11ο ΘΗΔ) 
        20. Δθμθτρίου Μαρία                     (αποχϊρθςε ςτο 9ο  ΘΗΔ)                                          
        21.  Καμπίτθσ Γεϊργιοσ                  (αποχϊρθςε ςτο 11ο  ΘΗΔ)  
        22.  Λιάκοσ Μιχαιλ                         (αποχϊρθςε ςτο 11ο ΘΗΔ) 
        23.  Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ               (αποχϊρθςε ςτο 10ο  ΘΗΔ) 
                                                                                        
            τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
            Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ. :  
              1. Βαςιλείου Γεϊργιοσ                      Πρόεδροσ Βραχατίου    
              2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ                         Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ        2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ       Πρόεδροσ Σαρςινων 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου           6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ  Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου         8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ          10. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ   Πρόεδροσ   Κρθνϊν             
        11. Κεχαγιάσ Περίανδροσ          Πρόεδροσ Βοχαικοφ            12. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 
       13.  Μπουγάσ Κων/νοσ               Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το  10ο 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 :  

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 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. 4463/18-5-2018 & 5117/-7-2020 αιτιςεισ τθσ Κ. Π. του Ν. (ΑΦΜ 0…) με τθν οποία ηθτά τθ 

διαγραφι κυβικϊν νεροφ  ςτο Βραχάτι (Λαηανά & Ηωοδόχου Πθγισ) , λόγω υπόγειασ διαρροισ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 17379/22-09-2021) ζγγραφο ) διαπιςτϊνει υπόγεια 

διαρροι ςτο 1510065665 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Βραχάτι (Λ. & Η. Π.) για το Β εξάμθνο 2017.  

Για το Βϋ εξάμθνο 2017 κατεγράφθςαν 531 κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων 

λογαριαςμϊν ιταν : 50 Αϋ εξ. 2017 , 50 Βϋ εξάμθνο 2016 , 50 Αϋεξαμ. 2016. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ 

του παρόντοσ ειςθγοφμαςτε τθν διαγραφι 345 κυβικϊν από το ςφνολο των 531 κυβικϊν,  για το Βϋ εξάμθνο 

2017. 
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2) Τπ’ αρικμ. 7718/1-10-2021 αίτθςθ του Μ. Ν. του Κ. (ΑΦΜ 1…) με τθν οποία ηθτά τθ διαγραφι 

κυβικϊν νεροφ  ςτο Βραχάτι (Π.Ε.Ο ….,  Αςτυνομικό τμιμα) , λόγω υπόγειασ διαρροισ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 7898/04-10-2021 ζγγραφο) διαπιςτϊνει υπόγεια 

διαρροι ςτο 1610126355 υδρόμετρο, που βρίςκεται ςτο Βραχάτι (Π.Ε.Ο …,  Αςτυνομικό τμιμα) για το Α 

εξάμθνο 2020.  

Για το Αϋ εξάμθνο 2020 κατεγράφθςαν 253 κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων 

λογαριαςμϊν ιταν : 48 Βϋ εξ. 2019 , 50 Αϋ εξάμθνο 2019 , 50 Βϋεξαμ. 2018. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ  

του παρόντοσ ειςθγοφμαςτε τθν διαγραφι 122 κυβικϊν από το ςφνολο των 253 κυβικϊν,  για το αϋ εξάμθνο 

2020. 

 

3) H αιτοφςα Π. Μ. (ΑΦΜ 3….) ηθτά τθ διαγραφι κυβικϊν νεροφ Αϋ εξαμινου 2021 ςτισ Κρινεσ  , λόγω 

εςφαλμζνθσ καταμζτρθςθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ : 

-τισ διατάξεισ τθσ παρ.3,  του άρκρου 174 του Ν.3463/2006 ,  

- αρκ. 3 Ν. 4623/2019 

-το υπ’ αρικμ. 10534/29-12-2021 ζγγραφο τθσ Σ.Τ 

- τθν υπ’ αρικμ.  10427/24-12-2021 αίτθςθ τθσ ανωτζρω 

Ειςθγοφμαςτε :  

Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. γϋ του παρόντοσ ειςθγοφμαςτε τθν διαγραφι 76 κυβικϊν από το 

ςφνολο των 176 κυβικϊν,  για το Αϋ εξάμθνο 2021. 

4) Με τθν υπ’ αρικμ. 1264/28-02-2022 αίτθςθ του ο Β. Χ. του Ε.  (ΑΦΜ )  τθν οποία ηθτά τθ διαγραφι 

κυβικϊν νεροφ  ςτο ακίνθτο του κανόντοσ πατρόσ του Β. Ε. (ΑΦΜ 0.) ςτθν Νεράντηα (Π… 30) , λόγω υπόγειασ 

διαρροισ.  

Θ τεχνικι υπθρεςία, μετά από αυτοψία (υπ’ αρικμ.: 1019/15-02-2022 ζγγραφο) διαπιςτϊνει υπόγεια 

διαρροι ςτο υπ αρικμ. 89546 υδρόμετρο, με τα ανωτζρω ςτοιχεία για το Α εξάμθνο 2021.  

Για το Αϋ εξάμθνο 2021 κατεγράφθςαν 352 κυβικά και θ κατανάλωςθ των τριϊν προθγουμζνων 

λογαριαςμϊν ιταν : 25 Βϋ εξ. 2020 , 16 Αϋ εξάμθνο 2020 , 25 Βϋεξαμ. 2019. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. βϋ 

του παρόντοσ ειςθγοφμαςτε τθν διαγραφι 242 κυβικϊν από το ςφνολο των 352 κυβικϊν,  για το Αϋ εξάμθνο 

2021. 

 

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 κάλεςε το υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά και το ςυμβοφλιο μετά από 
ςυηιτθςθ  

 

                                   ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

με 14 ψιφουσ υπζρ - 6 κατά 
 (Σων κ.κ. Μανάβθ Ακ. του Π., κ. Λυμπερόπουλου Ευαγ., κ. Πανταηι Π., κ. Μανάβθ Ακ. του Δ.,  

Ραχανιϊτθσ Ν., Κατςιφϊλθσ Π.) 

και 2 λευκά (των κ.κ. Λιάκο Μ., Καμπίτθ Γ.) 
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    Εγκρίνει τη διαγραφή – μείωςη κυβικών νεροφ, όπωσ λεπτομερώσ αναγράφονται ςτο ειςηγητικό 

μζροσ τησ παροφςασ απόφαςησ και ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα ο οποίοσ αναφζρει αναλυτικά τα 

ςτοιχεία των αιτοφντων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ), και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 

τησ παροφςασ απόφαςησ.  

 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 58/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 
 

                                                                  ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
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