
Ωραιόκαστρο, 30.07.2020

ΔΕΥΑΩ: Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα έκδοσης λογαριασμών λόγω
Covid-19

Σε  αλλαγές  στο  χρονοδιάγραμμα  της  έκδοσης  των  λογαριασμών
ύδρευσης-αποχέτευσης  προχώρησε  η  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.), με στόχο να διευκολυνθούν οι
καταναλωτές  λόγω  των  ειδικών  συνθηκών  που  δημιούργησε  η
πανδημία Covid-19.

Με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, για το 2019 προβλεπόταν
η  έκδοση  δύο  έναντι  λογαριασμών  και  ενός  εκκαθαριστικού  (ανά
τετράμηνο).

Ωστόσο, η διοίκηση της ΔΕΥΑΩ, εκτιμώντας τη δυσκολία που μπορεί να
αντιμετωπίζουν  οι  δημότες  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου  ως  προς  την
εξόφληση των λογαριασμών εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία (παύση λειτουργίας επιχειρήσεων,
αναστολή εργασίας), αποφάσισε η έκδοση του Α΄ ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού
για το 2019 να γίνει μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και την
επαναδραστηριοποίηση της οικονομικής ζωής του τόπου.

Ειδικότερα:

 Για  την  ΔΕ  Μυγδονίας  οι  λογαριασμοί   έχουν  αναγραφόμενη
ημερομηνία έκδοσης 23 Ιουλίου 2020 και  ημερομηνία λήξης 31
Αυγούστου 2020.

 Για  την  ΔΕ  Καλλιθέας  οι  λογαριασμοί  έχουν  αναγραφόμενη
ημερομηνία έκδοσης 24 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία λήξης 07
Σεπτεμβρίου 2020.

Επίσης, η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. αποφάσισε: 



α) η έκδοση λογαριασμών Α’ ΕΝΑΝΤΙ 2019 για την κάθε κοινότητα να
αφορά  στο  50%  της  κατανάλωσης  νερού με  βάση  την  προηγούμενη
καταμέτρηση.

β) Για τους δημότες που έχουν κάνει για οποιονδήποτε λόγο ένσταση
στην  ΔΕΥΑΩ  που  να  αφορά  στην  ύδρευση  και  στην  αποχέτευση  θα
παραλάβουν  λογαριασμό,  αφού  εξετασθεί  η  ένστασή  τους  από  την
αρμόδια επιτροπή.

γ) Η διαφορά που προέκυψε εκ παραδρομής (παραπάνω χρέωση ενός
μήνα)  στους  εκκαθαριστικούς  λογαριασμούς  του  2018  για  την
Κοινότητα Μελισσοχωρίου και αφορούσαν στις χρεώσεις:
i) πάγιο 3,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
ii) τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου 0,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ
θα αποκατασταθεί στον εκκαθαριστικό λογαριασμό για το έτος 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. γίνεται μόνο με
τραπεζική κάρτα από τις 1/4/2020.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΗΜΕΙΑ:

 ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ω.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΟΝΟ  ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΚΑΡΤΑ.

 ΕΛΤΑ (έως την ημερομηνία λήξης του ειδοποιητηρίου)

 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (ΙΒΑΝ GR 3502603760000620200489661)
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     (IBAN GR 4101722650005265060528081).


