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Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΧ η οποία εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου παρέχεται η δυνατότητα σε καταναλωτές που έχουν παλαιά 
ανεξόφλητα ποσά από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης να τα ρυθµίσουν µε δυνατότητα µείωσης 
του συνολικού ποσού οφειλής. 
 
Ειδικότερα, κάθε οφειλέτης µπορεί να επιλέξει µια από τις παρακάτω περιπτώσεις µε αίτησή του 
στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ (Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, Μάλια): 
 
 
Α) Εξόφληση εφάπαξ (µέχρι 30/9/2011). 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ή µείωση 10% της συνολικής οφειλής ή αναιρείται το 85% των 
προσαυξήσεων (ότι από τα δύο είναι συµφερόµενο για τον οφειλέτη) χωρίς σε καµία περίπτωση 
να επέρχεται µείωση του αρχικού κεφαλαίου. Το 50% του τελικού ποσού θα καταβάλλεται µε την 
αίτηση του ενδιαφεροµένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται µέχρι 30/9/2011. 
 
 
Β) Εξόφληση σε 6 µήνες µε ισόποσες δόσεις (µέχρι 31/3/2012). 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ή µείωση 8% της συνολικής οφειλής ή αναιρείται το 70% των 
προσαυξήσεων (ότι από τα δύο είναι συµφερόµενο για τον οφειλέτη) χωρίς σε καµία περίπτωση 
να επέρχεται η µείωση του αρχικού κεφαλαίου. Ακόµη σε καµία περίπτωση δεν θα επέρχεται 
µείωση των προσαυξήσεων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 85%. Το 30% του τελικού ποσού θα 
καταβάλλεται µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται µέχρι 31/3/2011 
µε ισόποσες δόσεις. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 1.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι µηνιαίες, διµηνιαίες 
ή και τριµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 10.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι µηνιαίες, ή 
διµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 20.000 € οι δόσεις είναι µηνιαίες.  
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής πάνω από 20.000 € οι δόσεις είναι µηνιαίες και 
κατατίθενται αντίστοιχες επιταγές ή συναλλαγµατικές στην ∆ΕΥΑΧ. Οι επιταγές πρέπει να είναι 
Τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές του οφειλέτη. 
 
 
Γ) Εξόφληση σε 12 µήνες µε ισόποσες δόσεις (µέχρι 31/9/2012). 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ή µείωση 5% της συνολικής οφειλής ή αναιρείται το 50% των 
προσαυξήσεων (ότι από τα δύο είναι συµφερόµενο για τον οφειλέτη) χωρίς σε καµία περίπτωση 
να επέρχεται µείωση του αρχικού κεφαλαίου. Ακόµη σε καµία περίπτωση δεν θα επέρχεται 
µείωση των προσαυξήσεων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 70%. Το 30% του τελικού ποσού θα 
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καταβάλλεται µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται µέχρι 31/8/2012 
µε ισόποσες δόσεις. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 1.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι µηνιαίες, διµηνιαίες, 
τριµηνιαίες ή εξαµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 10.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι µηνιαίες, διµηνιαίες 
ή τριµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 20.000 € οι δόσεις είναι µηνιαίες.  
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής πάνω από 20.000 € οι δόσεις είναι µηνιαίες και 
κατατίθενται αντίστοιχες επιταγές ή συναλλαγµατικές στην ∆ΕΥΑΧ. Οι επιταγές πρέπει να είναι 
Τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές του οφειλέτη. 
 
 
Οι παραπάνω ρυθµίσεις πρέπει να γίνουν αποκλειστικά µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2011. 
 
Η δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθµισης οφειλών µε τις παραπάνω δυνατότητες δεν συνεπάγεται την 
αναστολή άλλων παράλληλων ενεργειών της επιχείρησης (π.χ. διακοπή υδροδότησης) για 
είσπραξη οφειλών από καταναλωτές που δεν τακτοποιούν τις οφειλές τους. 
 
Ακόµη, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος οφειλέτης έχει περισσότερες της µιας 
παροχής ύδρευσης µε οφειλή, η ρύθµιση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για το σύνολο των παροχών 
του, ανεξάρτητα από το ακίνητο που αυτές υδροδοτούν. 
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