μέρωση σχχετικά
ά με τις
τ δια
ακοπέές
Ενημ
υδρο
οδότη
ησης λόγω
ω οφεειλής
Η ΕΥΔΑΠ διαχρονικά
ά, στα πλαίσια της κοοινωνικής της
τ ευαισθη
ησίας, λαμββάνει μέτρα για την
διευκόλυννση αποπληρωμής των οφειλών τω
ων πελατών της, ιδιαίτεερα εκείνωνν οι οποίοι με βάση
αντικειμεννικά κριτήρια παρουσιάζουν οικοννομική αδυνναμία. Για το σκοπό α
αυτό, η ΕΥΔ
ΔΑΠ έχει
παράσχειι τη δυνατότητα Ρύθμιση
ης Οφειλώνν σε δόσεις για
γ όλους ανεξαιρέτως τοους οφειλέττες και με
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
ό
ειδικά
ά για τις ευάλλωτες οικονο
ομικά και κοινωνικά ομά
άδες του πλη
ηθυσμού.
Ειδικότερα
α για τους δικαιούχους
δ
ς του Κοινωννικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ( Ν. 4389/201
16, όπως
ισχύει) έχεει θεσπίσει το
τ Έκτακτο Ειδικό Τιμολόόγιο
(http://ww
ww.eydap.grr/MyAccountt/SocialInvoiiceInfo) ενώ
ώ πρόσφατα
α προέβη κα
αι στη διαγρ
ραφή των
οφειλών ττου συνόλου
υ των δικαιού
ύχων του Κοοινωνικού Εισ
σοδήματος Αλληλεγγύης
Α
ς που έχουν ενταχθεί
σε αυτό το
ο Τιμολόγιο..
Σχετικά μεε τη δυνατόττητα Ρύθμισης Οφειλώνν σε δόσεις, μπορείτε
μ
να ενημερωθείίτε
‐
‐
‐
‐

τηλεφω
ωνικά στο 10
022
με e‐m
mail στο 1022
2@eydap.gr
στο ww
ww.eydap.grr/MyAccountt/DiakanonissmoiInfo
με τη λλειτουργία τη
ηλεφωνικού ραντεβού c lick2call στη
η σελίδα μαςς
www.eeydap.gr/CustomerService/CustomeerContactOffice/ClickToCall/ και
‐ σε οπο
οιοδήποτε Κέέντρο Εξυπηρ
ρέτησης Πελλατών
http:///www.eydap
p.gr/Custome
erSupport/SeervicePoints//

Ωστόσο, ττόσο η ευθύ
ύνη μας απένναντι στην π
προστασία του φυσικού πόρου (πουυ συνιστά μέρος
μ
της
Ευρωπαϊκκής περιβαλλλοντικής πο
ολιτικής) όσσο και το νομικό πλαίσιο λειτουργία
ας μας (Κανονισμός
Λειτουργίίας Δικτύου Ύδρευσης ‐ ΦΕΚ 5522Β’/26‐3‐200
09, άρθρο 3, παρ. 3.22.4) μας δίίνουν τη
δυνατότηττα να εκδώσ
σουμε και μάλιστα
μ
χωρρίς άλλη ειδο
οποίηση ενττολή διακοππής της υδρο
οδότησης
του ακινή
ήτου, ανεξάρτητα από το ύψος κα
αι τη φύση της οφειλή
ής, εφόσον ο λογαριασ
σμός δεν
εξοφληθεί μέχρι την οριζόμενη
ο
σεε αυτόν ημερρομηνία.
Καθίστατα
αι επομένωςς εκ των ανωτέρω σαφέςς ότι η διακο
οπή της υδρο
οδότησης είνναι ανεξάρτητη τόσο
από το ύψ
ψος της ληξιπ
πρόθεσμης οφειλής, όσ
σο και από το
ο εάν το ακίνητο είναι μμισθωμένο ή μη.
Οι διακοπ
πές υδροδότησης εκτελο
ούνται κατά σσειρά προτεεραιότητας βάσει
β
κριτηρρίων με κυρίαρχα την
υλοποίηση των αιτημ
μάτων των ιδιοκτητών,
ι
τα μισθωμέένα ακίνητα και τις γενιικά υψηλές οφειλές,
που επίσης δεν είναι δεσμευτικά
δ
γγια την ΕΥΔ
ΔΑΠ. Το αίτη
ημα που διεεκπεραιώνεεται, κατ’
κριτήρια π
προτεραιότη
απόλυτη π
ητα, είναι η εντολή δια
ακοπής υδρο
οδότησης, εκ μέρους ιδδιοκτήτη‐ εκμ
μισθωτή,
ανεξαρτήττως του ύψο
ους της οφειιλής.

Τέλος, για
α την καλύτερη εξυπηρέτηση των π
πελατών μα
ας, συνιστάτα
αι η ταυτοπποίησή τους η οποία
μπορεί να
α γίνει και ηλλεκτρονικά στη
σ σελίδα τηης Εταιρείας
https://w
www.eydap.ggr/MyAccoun
nt/MyCurrenntAccount. Με την ταυτοποίηση (ηη οποία μάλιστα από
το προανα
αφερθέν νομικό πλαίσιο συνιστά υ
υποχρέωση κάθε ιδιοκττήτη ακινήτοου) και τη χορήγηση
χ
στην ΕΥΔΑ
ΑΠ στοιχείωνν επικοινωνίίας, η ΕΥΔΑΠ
Π, μολονότι δεν υποχρε
εούται, επιθθυμεί και δύναται να
ενημερώννει τον πελάτη (δηλα
αδή τον ιδδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήήτου με το
ον οποίο
συμβάλλεεται) αλλά και τον άμεσ
σα υδρευόμεενο (δηλαδή
ή τον μισθωττή στην περρίπτωση μισθωμένου
ακινήτου)) για την επιικείμενη δια
ακοπή της υδδροδότησης,, καθώς και για γενικόττερα θέματα
α που τον
σμης οφειλλής, αυξημ
μένη καταννάλωση, εππικείμενη ακύρωση
α
αφορούν (ύπαρξη ληξιπρόθεσ
ου, δυνατότ ητα ευνοϊκή
ής ρύθμισης της τυχόν υυπάρχουσας οφειλής,
διακανονιισμού λόγω αθέτησής το
αδυναμία
α λήψης ένδ
δειξης, κ.λπ.)), θέματα π
που σε κάθεε περίπτωση είναι σημα
αντικά ιδίωςς για τον
ιδιοκτήτη ‐ εκμισθωττή ενός μισ
σθωμένου α
ακινήτου πρ
ροκειμένου αυτός να έέχει την εικκόνα του
ου ιδιοκτησία
ας του, για ττο οποίο άλλλωστε είναι υπόχρεος
υ
αππέναντι στην ΕΥΔΑΠ.
υδρευόμεενου ακινήτο

