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Ενημεπωηικό ζημείωμα για ηην εξόθληζη ηων λογαπιαζμών ύδπεςζηρ – αποσέηεςζηρ ηηρ 

ΔΕΥΑ Δήμος Δελθών   

 
ε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 4/24/12-2-2021 απόθαζεο (ΑΔΑ: 6ΩΙΔ46ΜΩΟΑ-8ΞΠ) ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΕΤΑ Δήκνπ Δειθώλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη από ηελ Δεπηέξα 26 Απξηιίνπ θαη ζην 

εμήο δελ ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εμόθιεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο ζηα 

Δεκνηηθά Καηαζηήκαηα ησλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ ηνπ Δήκνπ Δειθώλ, κε εμαίξεζε ηελ έδξα ηεο 

Επηρείξεζεο επί ηεο νδνύ Λ. Καξακαλιή ζηελ Κνηλόηεηα ηεο Άκθηζζαο.   

Οη δεκόηεο όισλ ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Δήκνπ καο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εμνθινύλ ηνπο 

ινγαξηαζκνύο ηνπο ειεθηξνληθά κέζσ e-banking/phone banking ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κνλαδηθό 

θσδηθό ειεθηξνληθήο πιεξσκήο (RF) πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ κπξνζηηλή όςε ηνπ ινγαξηαζκνύ, όπσο 

επίζεο θαη ζηo δίθηπν θπζηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ Σξαπεδώλ EUROBANK (κεηξεηά ή κε ρξέσζε 

ινγαξηαζκνύ) θαη ΠΕΙΡΑΙΩ (κε ρξέσζε ινγαξηαζκνύ) θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπο. 

Επίζεο, θαη ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. πξση. 1142/07-04-2021 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ αλαδήηεζε ζπλεξγαηώλ, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύλ λα εμνθινύληαη νη ινγαξηαζκνί ύδξεπζεο – 

απνρέηεπζεο ηεο Επηρείξεζεο (εηδηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα ΟΠΑΠ θ.ιπ.) πέξαλ ησλ αλσηέξσ 

δηαζέζηκσλ δπλαηώλ ηξόπσλ (δηαηξαπεδηθά ζπζηήκαηα, πηζησηηθά ηδξύκαηα, Σακείν ΔΕΤΑ ζηελ 

Κνηλόηεηα Άκθηζζαο) έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθή ιίζηα ζπλεξγαηώλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

Επηρείξεζεο (www.deyadelphi.gr), ε νπνία θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη δηαξθώο.  

Επηζεκαίλεηαη όηη νη πνιίηεο ζα εμαθνινπζνύλ λα εμππεξεηνύληαη από ηα Δεκνηηθά Καηαζηήκαηα 

όισλ ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Δήκνπ Δειθώλ, σο πξνο ηελ ππνβνιή ζρεηηθώλ αηηεκάησλ ηνπο, ηα νπνία 

ζα απνζηέιινληαη ζηελ έδξα ηεο Επηρείξεζεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο.   

Σν Σκήκα Καηαλαισηώλ ηεο Επηρείξεζεο παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο ζηα ηειέθσλα 2265079197, 

2265079198, πξνθεηκέλνπ λα ζαο παξέρεη νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο επί ηεο δηαδηθαζίαο. 
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