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ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

 

Η Δημοηική Επιτείρηζη Ύδρεσζης Αποτέηεσζης (Δ.Ε.Τ.Α.) Δήμοσ Δελθών με τθν αρικμ. 
7/68/14-4-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΒΩ46ΜΩΟΑ-ΚΣΒ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου 
εφαρμόηει πρόγραμμα διακανονιςμϊν για οφειλζσ από τζλθ ι δικαιϊματα φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ ωσ εξισ: 
 

Προκειμζνου να υπάρξει διακανονιςμόσ λογαριαςμοφ νεροφ κα πρζπει ο χριςτθσ ι 

ιδιοκτιτθσ να οφείλει λογαριαςμό νεροφ ςτθν Επιχείρθςθ. Ειδικότερα: 

 

Οι διακανονιςμοί πλθρωμισ οφειλϊν λογαριαςμϊν νεροφ να γίνονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α. Το ποςό πάνω από το οποίο γίνονται διακανονιςμοί και οι κατηγορίεσ κλιμάκωςησ 

αυτών 

1. Το ποςό πάνω από το οποίο κα γίνονται οι διακανονιςμοί είναι 30 € και άνω. 

2. Οι κατθγορίεσ κλιμάκωςθσ των διακανονιςμϊν ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

2.1. Από   31 €  ωσ      200 € 

2.2. Από 201 €  ωσ      500 €  

2.3. Από 501 €  ωσ   1.500 €  

2.4. Από 1.501 €  ωσ   4.000 € και 

2.5. Από 4.001 €  και άνω   

 

Β. Η διάρκεια των επιτρεπόμενων δόςεων ανά κατηγορία και κλίμακα 

1. Οι κατθγορίεσ κλιμάκωςθσ των διακανονιςμϊν ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

1.1. Από 31 € ωσ 200 € ζωσ πζντε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

1.2. Από 201 € ωσ 500 € ζωσ δϊδεκα ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

1.3. Από 501 € ωσ 1.500 € ζωσ είκοςι τζςςερισ ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

1.4. Από 1.501 € ωσ 4.000 € ζωσ τριάντα ζξι ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

1.5. Από 4.001 € και άνω ςαράντα οκτϊ ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ   

2. Οι δόςεισ είναι μθνιαίεσ και ιςόποςεσ πλθν τθσ τελευταίασ που μπορεί να είναι 

μικρότερθ των υπολοίπων. Κάκε δόςθ πλθν τθσ τελευταίασ δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ των τριάντα (30) ευρϊ. 

3. Η ρυκμιηόμενθ οφειλι εξοφλείται εφάπαξ ι θ πρϊτθ δόςθ τθσ καταβάλλεται εντόσ 

τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι 

ςτθ ρφκμιςθ, διαφορετικά θ αίτθςθ κεωρείται ωσ μθ υποβλθκείςα. Οι επόμενεσ 



δόςεισ καταβάλλονται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του αντίςτοιχου μινα, 

χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερθ ειδοποίθςθ του οφειλζτθ.  

4. Ο οφειλζτθσ οφείλει πζραν των δόςεων που κα προζλκουν από τουσ 

διακανονιςμοφσ να εξοφλεί και τον τρεχοφμενο λογαριαςμό του, ϊςτε μζςα από 

τθν ρφκμιςθ να μθν δθμιουργοφνται επιπλζον προβλιματα με τα υπόλοιπα των 

οφειλϊν. 

5. Σε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ προβεί ςε εφάπαξ εξόφλθςθ τθσ οφειλισ του 

παρζχεται υποχρεωτικά απαλλαγι κατά εκατό τοισ εκατό (100%) από τισ 

προβλεπόμενεσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ με τθν προχπόκεςθ ότι για 

τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται αίτθςθ του οφειλζτθ ςτθν ΔΕΥΑ, το 

αργότερο ωσ και τισ 30-6-2020. 

6. Σε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ προβεί ςε εφάπαξ εξόφλθςθ του 50% τθσ οφειλισ 

του παρζχεται υποχρεωτικά απαλλαγι κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) από τισ 

προβλεπόμενεσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ για ποςά άνω των 1.000,00 

€, με τθν προχπόκεςθ ότι για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται αίτθςθ του 

οφειλζτθ ςτθν Δ.Ε.Υ.Α., το αργότερο ωσ και τισ 30-6-2020. 

7. Μετά τθν λιξθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ (30-6-2020) οι διακανονιςμοί κα γίνονται 

για τα αντίςτοιχα όρια, χωρίσ όμωσ τθν απαλλαγι των προςαυξιςεων. 

8. Η ρφκμιςθ τθσ οφειλισ καταργείται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι 

του υπολοίπου τθσ οφειλισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ και 

τθν άμεςθ επιδίωξθ τθσ είςπραξισ του με όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία μζτρα, εάν ο οφειλζτθσ δεν καταβάλλει τρείσ (3) ςυνεχόμενεσ δόςεισ ι 

κακυςτεριςει τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ για χρονικό διάςτθμα 

μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν, ζχει υποβάλει αναλθκι ςτοιχεία προκειμζνου να 

του χορθγθκεί θ ρφκμιςθ. 

 

Οι υφιςτάμενοι ςιμερα οφειλζτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα ωσ και τισ 30-6-2020 να 

επαναχποβάλλουν αιτιματα ρφκμιςθσ για να υπαχκοφν ςτισ βελτιωτικζσ διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται από τουσ νζουσ διακανονιςμοφσ, για το ανεξόφλθτο υπόλοιπο τουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται διακανονιςμόσ ςτον ίδιο 

καταναλωτι πριν την παρζλευςη διετίασ από προθγοφμενο διακανονιςμό του. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Οικονομικό Τμιμα τθσ 

Δ.Ε.Υ.Α. Διμου Δελφϊν (Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ κα. Διμθτρα Υψθλάντθ τθλ. 22650 

79183 email: info@deyadelphi.gr).                                                             

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

    

   

  ΩΣΗΡΙΟ Ι. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 


