
ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΧ 

που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 17.07.2019. 

 
1. Οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Χ που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες 

από την έναρξη του παρόντος (17.05.2019) ήτοι μέχρι 17.07.2019 μπορεί  με αίτηση 
του πελάτη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τους 
τόκους ως εξής: 
 Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), 
 Αν εξοφληθούν σε δύο (2) ως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά 

ποσοστό 80 τοις εκατό (80%), 
 Αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) ως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή 

κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), 
 Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με 

απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), 
 Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 
 

2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή 
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ.  
 

3. Οι δόσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 100, είναι μηνιαίες και 
ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε 
δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ (20,00 €). 

4. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφ’ άπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά 
καταργείται αυτοδικαίως. 
 

5. Αν παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία λήξης έκαστης δόσης τότε η ρύθμιση 
καταργείται αυτοδικαίως. 
 

6. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο μέχρι 03-10-2019, (ήτοι 4 μήνες 
από την ημερομηνία της παρούσης απόφασης). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το 
αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό Δ/ντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του 
προϊστάμενου της οικείας Οικονομικής Υπηρεσίας. 
 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση του διακανονισμού είναι η εξόφληση των 
τρεχόντων λογαριασμών. 

 

 

Πληροφορίες: Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Δ.Ε.Υ.Α.Χ  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210-29995. 


