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Πολίτης ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, για να διαγραφεί
οφειλή, αρχικού ύψους € 4.084, η οποία είχε µειωθεί από την ΕΥ∆ΑΠ στο ποσό των
€ 2.846. Η οφειλή αφορούσε την υδροδότηση ακινήτου κατά το χρονικό διάστηµα
από 24 Απριλίου 2004 έως 9 Μαΐου 2016. Σηµειώνεται ότι την περίοδο 2001-2004
υπήρχε συνδεδεµένος µετρητής διαφορετικός από τον σηµερινό και γινόταν κανονική
καταµέτρηση και τιµολόγηση που αντιστοιχούσε σε κατανάλωση περίπου 60 κυβικών
µέτρων.
Σύµφωνα µε τον πολίτη, το 2004 η ΕΥ∆ΑΠ αντικατέστησε τον παλαιό µετρητή,
χωρίς, ωστόσο να συσχετίσει το νέο µε τον αριθµό µητρώου της παροχής, αφού
στους λογαριασµούς που εκδόθηκαν κατόπιν της εγκατάστασης του νέου µετρητή
στο πεδίο «αριθµός µετρητή» αναγραφόταν η ένδειξη «000000000». Στη συνέχεια
και για δεκατρία χρόνια, η ΕΥ∆ΑΠ δεν τιµολογούσε την κατανάλωση νερού ούτε
προέβη σε ενηµέρωση του ιδιοκτήτη ή του µισθωτή για το πρόβληµα, µε αποτέλεσµα
να διογκώνεται συνεχώς η οφειλή και να φτάσει στο ποσό των € 4.084.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε προς την ΕΥ∆ΑΠ ότι στις περιπτώσεις όπου
υφίσταται υπαιτιότητά της, η αναµόρφωση του λογαριασµού είναι πλήρης και ζήτησε
την πλήρη διαγραφή της οφειλής, ύψους € 2.846, πλην της διατήρησης των πάγιων
τελών.
Η ΕΥ∆ΑΠ απάντησε ότι για την περίοδο από 24 Απριλίου 2004 έως 9 Μαΐου 2016 η
χρέωση θα περιλάµβανε µόνο τα πάγια τέλη (συνολικό πληρωτέο ποσό € 350).
Ωστόσο, επειδή ο πολίτης είχε εν τω µεταξύ καταβάλει το ποσό των € 2.846, ο
Συνήγορος ζήτησε από την ΕΥ∆ΑΠ να του επιστρέψει το ποσό αυτό ως
αχρεωστήτως καταβληθέν.
Η ΕΥ∆ΑΠ αποδέχτηκε την πρόταση του Συνηγόρου, και επέστρεψε στον πολίτη
το εν λόγω ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
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