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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΓΙΑ  ΡΤΘΜΙΗ  ΟΥΕΙΛΩΝ 
 

Η  Δ.Ε.Τ.Α.Ωραιοκάςτρου  ενημερώνει  τουσ  καταναλωτέσ  ότι   ςύμφωνα  με  το  άρθρο  110-
112  του  Ν.4611/2019  (ΥΕΚ 73/Α/17-5-2019)  εφαρμόζει  την  ρύθμιςη  οφειλών  ύδρευςησ  
και  αποχέτευςησ  έωσ  100  δόςεισ  μέχρι  τισ  17/9/2019. 
 

Ύςτερα από αίτηςη του οφειλέτη προσ την αρμόδια για την είςπραξή τουσ υπηρεςία του οικείου 
δήμου ή του νομικού του προςώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά 
ποςοςτό από τισ κατά ΚΕΔΕ προςαυξήςεισ και τόκουσ εκπρόθεςμησ καταβολήσ, καθώσ και από τα 
πρόςτιμα λόγω εκπρόθεςμησ υποβολήσ ή μη υποβολήσ ή ανακριβούσ δήλωςησ ή λόγω μη καταβολήσ 
τέλουσ, ωσ εξήσ:  
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%),  
 
β) αν εξοφληθούν ςε δύο (2) έωσ είκοςι τέςςερισ (24) δόςεισ, με απαλλαγή κατά ποςοςτό 
ογδόντα τοισ εκατό (80 %),  
 
γ) αν εξοφληθούν ςε εικοςιπέντε (25) έωσ ςαράντα οκτώ (48) δόςεισ, με απαλλαγή κατά 
ποςοςτό εβδομήντα τοισ εκατό (70%),  
 
δ) αν εξοφληθούν ςε ςαράντα εννέα (49) έωσ εβδομήντα δύο (72) δόςεισ, με απαλλαγή κατά 
ποςοςτό εξήντα τοισ εκατό (60%),  
 
ε) αν εξοφληθούν ςε εβδομήντα τρεισ (73) έωσ εκατό (100) δόςεισ, με απαλλαγή κατά 
ποςοςτό πενήντα τοισ εκατό (50%).  
 
 Οι δόςεισ 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 (20) 
ευρώ.  
 
 Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόςη τησ καταβάλλεται μέςα ςε τρεισ (3) 
εργάςιμεσ ημέρεσ από την ημέρα υπαγωγήσ ςτη ρύθμιςη, διαφορετικά η ρύθμιςη καταργείται 
αυτοδικαίωσ. Οι επόμενεσ δόςεισ καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάςιμη ημέρα του 
αντίςτοιχου μήνα, χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηςη του οφειλέτη.  
Η καθυςτέρηςη καταβολήσ δόςησ ςυνεπάγεται την επιβάρυνςη με μηνιαία προςαύξηςη 
πέντε τοισ εκατό (5%) επί του ποςού τησ δόςησ, από την επομένη τησ ημέρασ που όφειλε αυτή να 
καταβληθεί.  
Εφόςον ο οφειλέτησ, ςε οποιοδήποτε ςτάδιο τησ ρύθμιςησ, εξοφλήςει εφάπαξ τισ υπόλοιπεσ δόςεισ 
των ρυθμιςμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποςοςτό επί του εναπομείναντοσ ποςού των 
προςαυξήςεων εκπρόθεςμησ καταβολήσ και των προςτίμων, ίςο με αυτό που αντιςτοιχεί ςτον 
αριθμό των μηνιαίων δόςεων που τελικά διαμορφώνεται. 
Απώλεια  ρύθμιςησ  εάν  ο  οφειλέτησ   δεν  καταβάλλει  τρεισ (3)  ςυνεχόμενεσ  δόςεισ  ή  
καθυςτερήςει  την  καταβολή  τησ  τελευταίασ  δόςησ  για  χρονικό  διάςτημα  μεγαλύτερο  των  (3) 
τριών  μηνών. 
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