Κοινωνικό Τιμολόγιο
Σύμφωνα με την απόφαση 513/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ,
για το κοινωνικό τιμολόγιο ισχύουν τα εξής:
«Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι παροχές του κοινωνικού τιμολογίου ύδρευσης
(Κ.Τ.Υ.) παραμένουν ίδιοι με αυτούς που ίσχυαν το 2021. Δηλαδή δικαιούχοι
Κ.Τ.Υ. είναι όσοι καταναλωτές είναι δικαιούχοι του Κ.Τ. Ηλεκτρικής Ενέργειας,
υπό τον όρο ότι δεν έχουν οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Οι εκπτώσεις των δικαιούχων έχουν να κάνουν με το 50% του πάγιου τέλους
και με το 50% της τιμής στα πρώτα 120 m3 οικιακού τιμολογίου και 180 m3
τιμολογίου πολυτέκνων της πόλης της Κοζάνης και για τα πρώτα 180 m3
οικιακού τιμολογίου και 240 m3 τιμολογίου πολυτέκνων των τοπικών
Διαμερισμάτων.
Η ένταξη είναι ετήσια και ανανεώνετε με νέα αίτηση.
Η ένταξη λήγει 31/12 του επόμενου έτους από την ένταξη στο Κ.Τ. Ηλεκτρικής
Ενέργειας.»
Απόφαση 106/2020
Σύμφωνα με την απόφαση 106/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.:
«Εγκρίνει το Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης (Κ.Τ.Υ.) και η παρούσα ισχύει
για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από την επόμενη ημέρα από την λήψη της
σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης. Οι
αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα
εξετάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα απόφαση Κ.Τ.Υ..
Δικαιούχοι Κ.Τ.Υ. ( Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης)
Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αποφασίζεται η
μεταβολή των κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης (Κ.Τ.Υ.)
από το 2020, για λόγους διεύρυνσης των δικαιούχων καταναλωτών και επίσης
για λειτουργικούς λόγους. Έτσι από το 2020, δεν θα ελέγχονται τα εισοδήματα,
η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία και η ανεργία των καταναλωτών για την
ένταξη τους στο Κ.Τ.Υ., αλλά θα αρκεί η προηγούμενη ένταξη τους στο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Με τον τρόπο αυτό
περιορίζουμε τα ζητούμενα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των
καταναλωτών. Σε επίπεδο Δήμου Κοζάνης τα ενταγμένα νοικοκυριά στο
κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχονται σε πάνω από 3.200,
σύμφωνα με πληροφορίες από τις αντίστοιχες εταιρίες, επειδή τα εισοδηματικά
όρια ένταξης είναι κατά πολύ υψηλότερα σε αυτά τα κοινωνικά τιμολόγια. 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. 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
κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό έγγραφο. Η ένταξη των καταναλωτών στο
Κ.Τ.Υ. θα είναι ετήσια. Η λήξη της ένταξης θα επέρχεται μετά το τέλος του
επόμενου έτους από το έτος εντός του οποίου υπέβαλαν το αίτημα τους.
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. Οι καταναλωτές
που μέχρι σήμερα είναι ενταγμένοι στο Κ.Τ.Υ. ή θα ενταχθούν έως το τέλος του
2019, με τα κριτήρια που ισχύουν έως τότε, θα παραμείνουν σε αυτό έως το
τέλος του 2020. Το κόστος για την Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, από το Κ.Τ.Υ., δεν μπορεί
να ξεπεράσει τις 320.000,00 ευρώ. 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 κατά
την εφαρμογή και δεν αντιμετωπίζονται από την παρούσα. Η αρμόδια επιτροπή
θα έχει ετήσια διάρκεια και ορίζεται όμοια με τις αντίστοιχες μέχρι σήμερα
διαδικασίες.
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.»

