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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Παρακαλώ να εγκρίνεται την ένταξη μου στο
κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης της επιχείρησης
σύμφωνα με την 513/2021 απόφαση του Δ.Σ.
της επιχείρησης και τα παρακάτω συνημμένα
δικαιολογητικά. Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των
όρων της παραπάνω απόφασης, τους οποίους
αποδέχομαι.
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Επίσης δηλώνω ότι θα προσκομίζω, κάθε έτος
με νέα αίτηση μου, τις ανανεώσεις και τα πιο
πρόσφατα αντίγραφα των συνημμένων
δικαιολογητικών. Γνωρίζω επίσης ότι η μη
υποβολή από μέρους μου, της παραπάνω
αίτησης σε ένα έτος, συνεπάγεται την διακοπή
της ένταξης μου στο Κ.Τ.Υ., για τους
λογαριασμούς που θα εκδοθούν από την αρχή
του επόμενου έτους.
Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και τα
συνημμένα δικαιολογητικά, ακριβή αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Συνημμένα:

Ο/Η Αιτών/ούσα

1 Πρόσφατο λογαρισμό ύδρευσης.
2 Πρόσφατη
εγκεκριμένη
αίτηση
ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο
ηλεκτρικής ενέργειας.
3 Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικής
ενέργειας, ενταγμένο στο κοινωνικό
τιμολόγιο.

Δικαιούχοι Κ.Τ.Υ. ( Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης)

Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης από το 2020, σύμφωνα με την
106/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εντάσσονται μετά από αίτηση τους όσοι
καταναλωτές είναι δικαιούχοι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται τα ζητούμενα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των
καταναλωτών.
Προϋπόθεση ένταξης εξακολουθεί να αποτελεί η μη ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων καταναλωτών προς την Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, από όποια αιτία
και αν προέρχονται αυτές.
Με την αίτηση τους οι καταναλωτές θα συνυποβάλουν και αντίγραφο του πιο πρόσφατου
λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, από τον οποίο θα προκύπτει η παροχή κοινωνικού
τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για την συγκεκριμένη κατοικία, ή αντίγραφο εγκεκριμένης
αίτησης ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.
Το τμήμα πελατείας της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, θα παραλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τις σχετικές
αιτήσεις των καταναλωτών, μετά την πρωτοκόλληση τους. Αρμόδια τριμελή επιτροπή της
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης θα επιλαμβάνεται των όποιων ιδιαίτερων θεμάτων πιθανόν προκύψουν.
Η ένταξη των καταναλωτών στο Κ.Τ.Υ. θα είναι ετήσια. Η λήξη της ένταξης τους, θα επέρχεται
μετά το τέλος του επόμενου έτους από το έτος εντός του οποίου υπέβαλαν το αίτημα τους.
Οι εκπτώσεις όσων εντάσσονται μετά από αίτηση τους στο Κ.Τ.Υ., θα είναι 50% στο πάγιο και
50% στην ετήσια κατανάλωση έως 120 κυβικά και 180 κυβικά για τους πολύτεκνους.
Οι λογαριασμοί εξακολουθούν να εκδίδονται κάθε 4 μήνες για την πόλη της Κοζάνη και κάθε 6
μήνες στους λοιπούς Οικισμούς (Τ.Κ., Τ.Δ. κτλ), με αντίστοιχο επιμερισμό της κατανάλωσης.
Στις παραπάνω κατηγορίες για την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου ισχύουν τα εξής:
• Για τα πρώτα 40 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο για την πόλη της Κοζάνης, για τα πρώτα 60 Μ3
κατανάλωσης ανά 4μηνο, πολύτεκνων, για την πόλη της Κοζάνης, για τα πρώτα 180 Μ3 ανά
έτος για τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για τα πρώτα 240 Μ3 ανά έτος, πολύτεκνων, για τα
Δημοτικά Διαμερίσματα θα καταβάλλουν το 50% της εκάστοτε τιμής νερού, πάνω στην οποία
θα υπολογίζονται και τα λοιπά τέλη.
• Για την άνω των 40 Μ3 κατανάλωση ανά 4μηνο για την πόλη της Κοζάνης, για τα άνω 60 Μ3
κατανάλωσης ανά 4μηνο, πολύτεκνων, για την πόλη της Κοζάνης, για άνω των 240 Μ3 ανά
έτος, πολυτέκνων, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για άνω των 180 Μ3 ανά έτος για τα
Δημοτικά Διαμερίσματα θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για τους μη ενταγμένους
καταναλωτές.
• Μείωση κατά 50% του παγίου σε κάθε λογαριασμό νερού, τόσο για τους ενταγμένους
καταναλωτές της πόλης της Κοζάνης, όσο και τους ενταγμένους καταναλωτές των λοιπών
Δημοτικών Διαμερισμάτων.

