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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα : Ευνοϊκές ρυθμίσεις εξόφλησης οφειλών στην Τηλεθέρμανση

Η  Διοίκηση  της  Δ.Ε.ΤΗ.Π. στην  συνεδρίαση  της  20ης Οκτωβρίου  2014  εξέτασε  λεπτομερώς  όλες  τις 
περιπτώσεις  οφειλετών  και  αποφάσισε  τα  παρακάτω,  σχετικά  με  τις  οφειλές  κατανάλωσης  Θερμικής 
Ενέργειας, με σκοπό να προστατεύσει τόσο τους αδύναμους πολίτες, όσο και τους συνεπείς καταναλωτές και 
την Δημοτική Επιχείρηση :

Σε οικοδομές με οφειλές κατανάλωσης θερμικής ενέργειας  δεν θα παρέχεται θερμική ενέργεια κατά την 
νέα περίοδο  2014-2015,  εάν  δεν  εξοφλήσουν  το  σύνολο της  οφειλής  τους  ή  εάν  δεν  προσέλθουν  για 
διακανονισμό των οφειλών τους έως την 31 Οκτωβρίου 2014.

Για τον διακανονισμό από οφειλέτη - ένοικο, θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα συνυπογράφει 
ο διαχειριστής της οικοδομής, ότι έλαβε γνώση της ρύθμισης ο ίδιος και όλοι οι ένοικοι και ότι σε περίπτωση  
μη τήρησης καταβολής των δόσεων θα διακόπτεται η παροχή θερμικής ενέργειας στην οικοδομή. 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. Οικοδομές  που  αδυνατούν  να  εξοφλήσουν  το  σύνολο  της  οφειλής :  θα  καταβάλλεται  το  40% της 
οφειλής και το υπόλοιπο σε πέντε (5) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 

2. Μεμονωμένοι  ένοικοι  με  αποδεδειγμένες  δυσχέρειες:  θα καταβάλλεται  το  20% της  οφειλής  και  το 
υπόλοιπο σε επτά (7) μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

− Δικαιολογητικό ανεργίας (κάρτας ανεργίας)  ή

− Δικαιολογητικό Χαμηλού Εισοδήματος (Εκκαθαριστικό μικρότερο από 7.200,00 € , συν 1.000,00 € για 
κάθε παιδί ή προστατευόμενο μέλος)  ή

− Δικαιολογητικό  Μακροχρόνιας  Ασθένειας  ή  έκτακτης  σοβαρής  νοσηλείας  (Γνωμάτευση  από 
Νοσοκομείο – ΙΚΑ)  ή

− Δικαιολογητικό Πτώχευσης για επαγγελματίες  (αποδεικτικό ΟΑΕΕ ή ΔΟΥ).

3. Άποροι με πλήρη αδυναμία καταβολής, που εξυπηρετούνται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου 
Εορδαίας. 

Η  συνέπεια  των  καταναλωτών  στις   πληρωμές  τους,  εξασφαλίζει  οικονομική  υγεία  στην  δημοτική 
επιχείρηση και χαμηλή τιμή για τους καταναλωτές τηλεθέρμανσης.  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.
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