
 

 

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

  

  
 
Απόφαση  αριθµ.  384/2019 
 
      Στην Κοζάνη σήµερα 12/12/2019 ηµέρα   ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
∆ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος 
χωριστά, στις 05/12/2019 µε αποδεικτικό επίδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80 
Αρ. 4 παρ. 2.   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα δέκα (10) µέλη 
βρέθηκαν παρόντα  τα  οκτώ (8) µέλη ήτοι: 
 
        Παρόντες                                                       Απόντες  
 
  Κυτίδης Κ.             Πρόεδρος                    Καλαµπούκας Π.      Μέλος     
  Παφύλης ∆.        Αντιπρόεδρος                 ∆ουγαλής Γ.                  » 
  Βεντούλη Σ.              Μέλος               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. 
  Βαλαής Γ.                      »                                                
  Τουµπουλίδου Π.          »                 
  Παπαντωνίου Π.           »                                                                                            
  Χατζηγιαννάκης Α.        »                            
  Χατζής Σ.                      »    
                                  
                                                                                                                                                                                       
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: 
 
Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο  Γενικός ∆ιευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα µέλη του 
∆.Σ. την από 05/12/2018 κοινή εισήγηση του και του ∆ιευθυντή των ∆ιοικητικών και 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και την από 05/12/2018 Μελέτη κόστους - οφέλους περιόδου 2020 - 
2029 της επιχείρησης του ∆ιευθυντή των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και του 
Προϊστάµενου τµήµατος Λογιστηρίου   εισηγείται: 
 α) Την εξοµοίωση από το 2020 των κλιµάκων κατανάλωσης νερού των Τοπικών 
∆ιαµερισµάτων µε αυτές της πόλης της Κοζάνης, µε τις αναγκαίες προσαρµογές των τιµών 
αυτών, για τα έτη 2020, 2021, 2022, για να υπάρχει διαφοροποίηση. Τις σε βάθος τριετίας, 
αναπροσαρµογές των ποσοστών χρέωσης αποχέτευσης επί της αξίας νερού, από 40% και 
85% που είναι σήµερα, σε 45% και 90% για το 2020, σε 45% και 95% για το 2021 και σε 50% 
και 100% για το 2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Τιµολογιακή πολιτική έτους 2020.                    Από το πρακτικό της µε αριθµό 
21/2019 συνεδρίασης του ∆.Σ. της 
∆ΕΥΑ Κοζάνης                                                                                                        
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Οικίες 0-60 61-120 121-180 181-240 241-300 301-360 361-480 >480 ΠΑΓΙΟ Αποχέτευση
Αποχέτευση - 

Βιολογικός

2020 0,38 € 0,39 € 0,39 € 0,48 € 0,54 € 0,75 € 0,85 € 1,92 € 25,00 € 45,00% 90,00%

2021 0,38 € 0,39 € 0,39 € 0,51 € 0,62 € 0,85 € 1,05 € 2,21 € 28,00 € 45,00% 95,00%

2022 0,38 € 0,40 € 0,40 € 0,54 € 0,70 € 0,95 € 1,25 € 2,50 € 31,00 € 50,00% 100,00%

Πολύτεκνοι 0-180 181-300 301-480 >480 ΠΑΓΙΟ Αποχέτευση
Αποχέτευση - 

Βιολογικός

2020 0,38 € 0,39 € 0,75 € 1,92 € 25,00 € 45,00% 90,00%

2021 0,38 € 0,39 € 0,85 € 2,21 € 28,00 € 45,00% 95,00%

2022 0,38 € 0,40 € 0,95 € 2,50 € 31,00 € 50,00% 100,00%

Επαγγελµατικά 0-240
241-

1500
>1500 ΠΑΓΙΟ Αποχέτευση

Αποχέτευση - 

Βιολογικός

2020 0,48 € 0,75 € 0,90 € 25,00 € 45,00% 90,00%

2021 0,51 € 0,80 € 0,95 € 28,00 € 45,00% 95,00%

2022 0,54 € 0,85 € 1,00 € 31,00 € 50,00% 100,00%

∆ηµόσια 0-240 241-480 >480 ΠΑΓΙΟ Αποχέτευση
Αποχέτευση - 

Βιολογικός

2020 0,42 € 0,46 € 0,52 € 25,00 € 45,00% 90,00%

2021 0,43 € 0,48 € 0,55 € 28,00 € 45,00% 95,00%

2022 0,44 € 0,50 € 0,58 € 31,00 € 50,00% 100,00%

Βουστάσια 0-1500 >1500 ΠΑΓΙΟ

2020 25,00 €

2021 28,00 €

2022 31,00 €

ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

0,38 € 0,44 €
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Οικίες 0-60 61-120 121-180 181-240 241-300 301-360 361-480 >480 ΠΑΓΙΟ
Αποχέτευση - 

Βιολογικός

2020 90,00%

2021 95,00%

2022 100,00%

Πολύτεκνοι 0-180 181-300 301-480 >480 ΠΑΓΙΟ
Αποχέτευση - 

Βιολογικός

2020 90,00%

2021 95,00%

2022 100,00%

Επαγγελµατικά 0-240
241-

1500
>1500 ΠΑΓΙΟ

Αποχέτευση - 

Βιολογικός

2020 90,00%

2021 95,00%

2022 100,00%

∆ηµόσια 0-240 241-480 >480 ΠΑΓΙΟ
Αποχέτευση - 

Βιολογικός

2020 90,00%

2021 95,00%

2022 100,00%

Βουστάσια 0-1500 >1500 ΠΑΓΙΟ

2020

2021

2022

0,38 € 0,44 € 51,00 €

0,60 € 0,99 € 1,11 € 51,00 €

0,56 € 0,64 € 0,72 € 51,00 €

0,38 € 0,60 € 1,25 € 3,05 € 51,00 €

ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

0,38 € 0,46 € 0,60 € 0,76 € 1,01 € 1,25 € 1,53 € 3,05 € 51,00 €

 
 
 
 
 
 
 Την διατήρηση αµετάβλητων των τιµολογίων ύδρευσης-αποχέτευσης- τηλεθέρµανσης για το 
2020  στις κοινές παρεχόµενες υπηρεσίες, στα τιµολόγια ύδρευσης πόλης της Κοζάνης και στο 
ειδικό τέλος 80% στα τιµολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης της πόλης της Κοζάνης και Τοπικών 
∆ιαµερισµάτων . 
 β)  Την διατήρηση αµετάβλητου του τιµολογίου τηλεθέρµανσης και για το 2020 στα 
επίπεδα του 2019, σύµφωνα µε την 52/2009 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ, απορροφώντας 
ουσιαστικά την αύξηση του λειτουργικού της κόστους µε ανάλογο περιορισµό του θετικού 
αποτελέσµατος της τηλεθέρµανσης, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην διατήρηση του 
κόστους του οικογενειακού προϋπολογισµού των καταναλωτών, παρά την εισήγηση αύξησης 
από την αρµόδια υπηρεσία. Το ύψος της αύξησης και ο χρόνος εφαρµογής αυτής, συναρτάται 
από τις οριστικές αποφάσεις για το χρονοδιάγραµµα εξελίξεων, που αφορά την απόσυρση των 
λιγνιτικών µονάδων της ∆ΕΗ Α.Ε., στην περιοχή. 
   γ)  Την άµεση ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου, στο 
τιµολόγιο ύδρευσης, όταν αυτά ανακοινωθούν επισήµως, όπως ο νόµος ορίζει.  
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   δ) Την µετονοµασία του «τέλους συντήρησης υδροµέτρου» σε «τέλος αντικατάστασης 
υδροµέτρου», το οποίο ετησίως ανέρχεται στο ποσό των 6,18 ευρώ.   
    ε) Την τροποποίηση του τιµολογίου των ∆ηµόσιων κτιρίων και εναρµόνιση του, µε την 
παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.4483/2017, το οποίο αναφέρει: 
«6. Στα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο υπόκεινται όλα ανεξαιρέτως 
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
καταργούµενης κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η παρ. 2 του άρθρου εικοστού 
δεύτερου του ν. 4411/2016 (Α΄ 142) διατηρείται σε ισχύ.». 
   στ) Την 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 ∆ήµου 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.∆. 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 
∆.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 ∆.Ε.Υ.Α. 
Κοζάνης, από το Κ.Τ.Υ., δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 320.000,00 ευρώ. Το τµήµα πελατείας 
της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, θα παραλαµβάνει και θα διαχειρίζεται τις σχετικές αιτήσεις των 
καταναλωτών, µετά την πρωτοκόλληση τους. Αρµόδια τριµελή επιτροπή της ∆.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 και καλεί το Συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.  

 
 Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω  και έλαβε υπόψη : 1) Την από 05/12/2019 κοινή εισήγηση 
του και του ∆ιευθυντή των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και την από 05/12/2019 
Μελέτη κόστους - οφέλους περιόδου 2020 - 2029 της επιχείρησης του ∆ιευθυντή των 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και του Προϊστάµενου τµήµατος Λογιστηρίου και τα 
όσα σε αυτές αναφέρονται  2)  Το γεγονός ότι  η επιχείρηση στο πλαίσιο της τιµολογιακής της 
πολιτικής της ύδρευσης-αποχέτευσης, έλαβε υπόψιν της: 
 
Α. Το άρθρο 25 του Ν.1069/80, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν4483/17 
αναφέρει ότι: 
 
Τιµολόγια 
   α1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό 
συµβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιµολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Με 
την παραπάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται τα τιµολόγια για τις 
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διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες 
χρεώσεις για την κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιµολόγιο για 
υπηρεσίες των οποίων το αντικείµενο περιλαµβάνεται στις δραστηριότητες των ∆.Ε.Υ.Α. 
   α2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το 
δηµοτικό συµβούλιο του οικείου ∆ήµου, µπορεί να καθορίζονται ειδικά τιµολόγια για τις 
διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, 
παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιµολόγιο του οποίου το 
αντικείµενο περιλαµβάνεται στις δραστηριότητες των ∆.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των δήµων ή 
∆Ε ή ΤΕ αυτών που µετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται µε δίκτυο ανεξάρτητο 
από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης. 
   α3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης µπορεί να θεσπίζει ειδικό τιµολόγιο για τις 
ευπαθείς οµάδες των καταναλωτών, µε βάση ενιαία και αντικειµενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή 
εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο. 
   α4. Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα 
πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιµολόγιο που 
αφορά σε αντικείµενο που περιλαµβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει 
υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, 
το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 (Α΄ 24), του άρθρου 8 του π.δ. 
51/2007 (Α΄ 54), του άρθρου πέµπτου του ν. 4117/2013 (Α΄ 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις 
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες 
κοστολόγησης και τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. 
   α5. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούµενης 
παραγράφου για την εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε το σκοπό της επιχείρησης µετά την πάροδο 
της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 του νόµου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο. 
   α6. Η τιµολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη µελέτη 
κόστους-οφέλους της επιχείρησης του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5.». 
 
Β. Το άρθρο 11 του Ν.1069/80 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν4483/17 
αναφέρουν ότι:  
 
Ειδικόν τέλος δια την µελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως 
   β1. Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου συσταθησοµένων 
επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν µελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως και δια µίαν δεκαετίαν από τής 1ης Ιανουαρίου του εποµένου της συστάσεώς 
των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόµενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του 
καταναλισκοµένου ύδατος, το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της 
Επιχειρήσεως. [1] 
   β2. Το κατά την προηγουµένην παράγραφον τέλος βεβαιούται και εισπράττεται υπό της 
επιχειρήσεως κατά τα ορισθησόµενα υπό του κανονισµού λειτουργίας και διαχειρίσεως αυτής. 
   β3. Επιχειρήσεις του παρόντος νόµου, κατόπιν λήψης απόφασης του ∆ιοικητικού τους 
Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο ή τα οικεία ∆ηµοτικά Συµβούλια και υποβάλλεται 
σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας στην αρχή που τις εποπτεύει, µπορούν να αναστείλουν την 
επιβολή του τέλους του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οικονοµικές 
υποχρεώσεις, που να σχετίζονται µε τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται και για την 
εκπλήρωση των οποίων χρησιµοποιείται το εν λόγω έσοδο ή να ορίσουν ποσοστό µικρότερο 
του 80% επί της αξίας του καταναλισκόµενου ύδατος. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψει η 
ανωτέρω αρνητική προϋπόθεση, η αναστολή επιβολής αίρεται υποχρεωτικά, κατόπιν 
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο χρόνος αναστολής επιβολής του τέλους 
προσµετράται στο συνολικό χρόνο επιβολής του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 
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   β4. Τα έσοδα από το τέλος του παρόντος άρθρου αποτελούν επιχορηγήσεις παγίων 
επενδύσεων των ∆.Ε.Υ.Α.. 
   β5. Αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων ∆.Ε.Υ.Α. περί αναστολής είσπραξης του τέλους της 
παραγράφου 1, που έχουν ληφθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες 
και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισµού σε βάρος 
των µελών των οικείων ∆ιοικητικών ή ∆ηµοτικών Συµβουλίων.». 
   β6. ∆απάνες λειτουργικών εξόδων διενεργηθείσες πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, 
οι οποίες καλύφθηκαν από έσοδα προερχόµενα από εισπράξεις του τέλους του άρθρου 11 του 
ν. 1069/1980 θεωρούνται νόµιµες, εφόσον τηρήθηκαν κατά τα λοιπά, οι διατάξεις περί 
υπηρεσιών, προµηθειών, έργων, αποδοχών προσωπικού κάθε είδους, απόδοσης κρατήσεων 
και απόδοσης ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών. 
 
Γ. Τις υπ’ αριθµό 216/2017 & 21/2018 αποφάσεις του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ, οι οποίες 
εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθµό 124/2018 & 125/2018 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κοζάνης και αποφασίστηκε η διατήρηση του ειδικού τέλους 80% στο τιµολόγιο νερού του 2018, 
η µη µεταβολή των τιµολογίων ύδρευσης-αποχέτευσης για το 2018 και το κοινωνικό τιµολόγιο 
ύδρευσης του 2018, αντίστοιχα. Συγκεκριµένα µε την 216/2017 απόφαση, το τιµολόγιο 
ύδρευσης της επιχείρησης παραµένει αµετάβλητο από το 2008, µε εξαίρεση την σταδιακή 
προσαρµογή και εξίσωση έως και το 2017, του τιµολογίου ύδρευσης των Τοπικών 
∆ιαµερισµάτων του Καλλικράτη, µε το τιµολόγιο ύδρευσης των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του 
Καποδίστρια. Επίσης µε την 21/2018 απόφαση, δόθηκε η δυνατότητα σε συνταξιούχους µε 
χαµηλό εισόδηµα, να ενταχθούν στο κοινωνικό τιµολόγιο ύδρευσης της επιχείρησης, ενώ 
παράλληλα πέραν τις έκπτωσης 50% στην αξία νερού για τις δύο πρώτες κλίµακες της πόλης 
της Κοζάνης και της πρώτης κλίµακας στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, διευρύνθηκε η έκπτωση του 
Κ.Τ.Υ. µε την µείωση κατά 30% του πάγιου τέλους.   
 
∆. Την οδηγία 2000/60/ΕΚ η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία καθώς και την 
ΚΥΑ 135275/22-7-17, µε τις οποίες καθορίζονται οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και 
τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος καθώς και ο καθορισµός των διαδικασιών και της µεθόδου 
ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών αυτών του περιβαλλοντικού κόστους υδατικών πόρων. 
(συνηµµένη ΚΥΑ 135275). Ο προσδιορισµός του χρηµατοοικονοµικό κόστους πραγµατοποιείται 
ετησίως λαµβάνοντας υπόψη και τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου. 
   Η ∆/νση Υδάτων της Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης, θα γνωστοποιεί µέχρι 31/10 κάθε έτους το 
περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου ανά κυβικό µέτρο. 
   Έτσι οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος εντός του πρώτου εξαµήνου θα πρέπει να προσδιορίζουν 
τα τιµολόγια τους, λαµβάνοντας υπόψη το χρηµατοοικονοµικό κόστος, το περιβαλλοντικό 
κόστος και το κόστος πόρου. Σύµφωνα µε πληροφορίες το κόστος πόρου στο υδατικό µας 
σύστηµα θα είναι µηδενικό και το περιβαλλοντικό κόστος θα διαµορφωθεί στα 0,00023€ ανά m3. 
∆εν έχουν δοθεί επίσηµα τα παραπάνω µεγέθη.  
   Προκειµένου η ∆ΕΥΑΚ να προετοιµασθεί για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, η υπηρεσία 
προσδιόρισε το χρηµατοοικονοµικό κόστος µε βάση τα στοιχεία του 2017 (παράρτηµα 1) και 
από τα οποία προκύπτει ότι στο σύνολο του ∆ήµου Κοζάνης τα λειτουργικά έσοδα ύδρευσης 
αποχέτευσης υπολείπονται του χρηµατοοικονοµικού κόστους κατά 16,220%, έναντι 16,243% 
για το 2016. Στην προσπάθεια να εξειδικεύσουµε την συγκεκριµένη υστέρηση προκύπτει:  
    α)Το ∆.∆. Κοζάνης εµφανίζει ένα έλλειµµα της τάξης του 6,692% για το 2017 έναντι 6,295% 
το 2016, το οποίο µπορεί µε κάποιες βελτιωτικές κινήσεις όσον αφορά τον περιορισµό των 
δαπανών, να αντιµετωπισθεί. 
    β)Τα υπόλοιπα ∆.∆. εµφανίζουν ένα σηµαντικό έλλειµµα της τάξης του 29,374% για το 2017 
έναντι 30,802% για το 2016, για την κάλυψη του οποίο πρέπει να ληφθούν δραστικά µέτρα τόσο 
στον τοµέα των δαπανών όσο και στην σταδιακή αύξηση των τιµολογίων είτε οριζόντια για όλα 
τα ∆.∆. είτε µε διαχωρισµό αυτών σε κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο υδροδότησης των και 
ανάλογη τιµολόγηση (παράρτηµα 2).  
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    Βέβαια πριν την λήψη των όποιων αποφάσεων για την αντιµετώπιση του παραπάνω 
προβλήµατος, θα πρέπει µε µεγαλύτερη ακρίβεια να χειριστούµε την κατανοµή των σηµαντικών 
δαπανών (π.χ. αποσβέσεις εξοπλισµού, αµοιβές προσωπικού κ.τ.λ.), µεταξύ της πόλης της 
Κοζάνης και των Τοπικών και ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, καθώς επίσης να προσδιοριστούν 
πέραν των φορολογικών και τα λογιστικά αποτελέσµατα της ∆ΕΥΑΚ.  
 
Ε. Τα απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης από την έναρξη λειτουργίας 
της, το 1988 µέχρι και τον Αύγουστο του 2019, από τα οποία  προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 

1. Έσοδα από ειδικό τέλος 80% (τιµολογηθέντα) 26.046.071€ 

2. 
Έσοδα από ειδικό τέλος 80% (ανείσπραχτα 
31/12/2018) 

1.329.817€ 

3. ∆απάνες για µελέτες & έργα Υ-Α 81.305.936€  
4. Επιχορηγήσεις για µελέτες & έργα Υ-Α 57.000.228€ 
5. Ίδιοι πόροι για µελέτες & έργα Υ-Α (3-4) 24.305.708€ 
6. Τόκοι δανείων για χρηµατοδότηση έργων Υ-Α 5.632.193€ 

7. 
Σύνολο δαπανών για µελέτες εκτέλεση έργων Υ-Α 
και τόκους εσωτερικών δανείων (5+6) 29.937.901€ 

8. ∆ιαφορά εσόδων 80% - δαπανών (1-2-7) -5.221.647€ 
 
 ∆ηλαδή  για την υλοποίηση διαχρονικά των έργων Υ-Α µε την ίδια συµµετοχή της ∆ΕΥΑΚ, την 
δαπάνη αντίστοιχων µελετών και την καταβολή τόκων δανείων που συνάφθηκαν  από το 
Τ.Π.&.∆ για την χρηµατοδότηση της ίδιας συµµετοχής στα έργα Υ-Α, επιπλέον από το ειδικό 
τέλος  80% καταβλήθηκε ποσό 5,2 περίπου εκ. ευρώ που προέρχεται από την εκµετάλλευση 
της Τηλεθέρµανσης. Το προηγούµενο συµπέρασµα συνάγεται και από τα αποτελέσµατα 
χρήσης των λογαριασµών της επιχείρησης. Ενδεικτικά παραθέτουµε στοιχεία από τα έτη 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΩΝ 2011 - 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Καθαρά 

αποτελέσµατα 

χρήσης

3.466.485 € 2.002.578 € 35.342 € 101.945 € 684.972 € 14.422 € -3.055.633 € 593.189 €

Καθαρά 

αποτελέσµατα 

χρήσης Τ/Θ

5.073.243 € 4.192.941 € 1.292.226 € 2.650.314 € 3.235.117 € 1.842.798 € 2.035.207 € 1.726.662 €

Καθαρά 

αποτελέσµατα 

χρήσης Υ

-205.354 € -1.084.643 € -104.718 € -1.015.551 € -845.696 € -353.581 € -3.685.510 € 2.149 €

Καθαρά 

αποτελέσµατα 

χρήσης Α

-1.401.403 € -1.105.720 € -1.152.167 € -1.532.818 € -1.704.449 € -1.474.796 € -1.405.329 € -1.135.621 €

 
∆ηλαδή τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης των λογαριασµών της ∆ΕΥΑΚ προέρχονται από 
θετικά αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης Τ/Θ και από αρνητικά αποτελέσµατα των 
εκµεταλλεύσεων Υ και Α.  
 Να διευκρινίσουµε ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης διαχρονικά, από 
ενάρξεως λειτουργίας, συντάσσονται σε φορολογική βάση, µε εφαρµογή της αρχής του 
δεδουλευµένου, της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων και της αρχής συνέχισης της 
δραστηριότητας.  
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Στο ενδεχόµενο που οι οικονοµικές καταστάσεις είχαν συνταχθεί σε λογιστική βάση θα 
παρουσίαζαν καλύτερη εικόνα, αιτία της µεγαλύτερης ωφέλιµης διάρκειας ζωής των 
εγκαταστάσεων της επιχείρησης, συγκριτικά µε την φορολογική διάρκεια ζωής αυτών. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν σύνθετο και χρονοβόρο στην υλοποίηση του, γιατί θα απαιτούσε τον 
προσδιορισµό της ωφέλιµης διάρκειας ζωής όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης από 
ενάρξεως λειτουργίας τους. Ακόµα και σε αυτό ενδεχόµενο, δηλαδή την εφαρµογή της 
λογιστικής βάσης στις οικονοµικές καταστάσεις, παρά την βελτίωση δεν θα ανατρέπονταν η µη 
ανταποδοτική λειτουργία των εκµεταλλεύσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.       
ΣΤ. Τα συµπεράσµατα της µελέτης κόστους οφέλους της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, για την 
περίοδο 2020 – 2029, από τα οποία προκύπτει ανάγκη κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών 
των συγχρηµατοδοτούµενων έργων τηλεθέρµανσης, από τα λειτουργικά αποτελέσµατα της 
εκµετάλλευσης τηλεθέρµανσης και όχι η κάλυψη των λειτουργικών ελλειµάτων στα 
αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης ύδρευσης – αποχέτευσης.  
  
3) Την πρόταση του Προέδρου του ∆.Σ.  ώστε να µην υπάρξει αύξηση στην αξία νερού στην 
πρώτη κλίµακα  (0 - 60 m3 ετησίως) 
4) Την άποψη της κ. Παπαντωνίου Π. µέλους του ∆.Σ. η οποία ανέφερε ότι διαφωνεί  µε την 
οποιαδήποτε αύξηση επειδή η οικονοµική συγκυρία είναι δύσκολη για τους περισσότερους 
καταναλωτές και καθώς η ∆ΕΥΑΚ αποτελεί κοινωφελής επιχείρηση µιας και το νερό είναι 
κοινωνικό αγαθό, η όποια αύξηση, έστω και µικρή, στο τιµολόγιο του νερού θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη τους δηµότες και το εισόδηµα των νοικοκυριών  και  5) Τις διατάξεις του Ν. 
1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4483/17  , Ν. 3463/2006, την οδηγία 2000/60/ΕΚ   
µετά από διαλογική συζήτηση                          
                                 
 
 
 

Κατά Πλειοψηφία  Αποφασίζει  
  

 Τα τιµολόγια ύδρευσης - αποχέτευσης- τηλεθέρµανσης  έτους 2020 διαµορφώνονται  ως εξής: 
  

1.  ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

      1.1. Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης 
                 Βασικό τέλος = 275,00 €  
                 0 –   άνω m2  =    1,00 €  
            1.2. Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο αποχέτευσης 

                  Βασικό τέλος   = 290,00 €     
                    0 - 1000 m2   =     1,50 €/ m2 
              1001 – άνω m2    =     2,00 €/ m2 
            1.3. Τέλος χρήσης αποφρακτικού         130 €/ώρα  
            1.4. Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης     33 €/συνδ. 
            1.5. Τέλος επανασύνδεσης Τ/Θ             48 €/συνδ. 
            1.6. Τέλος Αντικατάστασης υδροµέτρου  6,18€/έτος   
            1.7. Εγγύηση κατανάλωσης ύδρευσης     63 €/συνδ.   
            1.8. Εγγύηση κατανάλωσης Τ/Θ   135 €/συνδ. 
            1.9. Εγγύηση χρήσης υδροµέτρου           30 €/συνδ.   
            1.10 Πρόστιµο παράνοµης υδροληψίας  300 €/συνδ.      
Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. 24% εκτός των 1.7, 1.8 και 1.9.   
 
2.   Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
          2.1 Πάγιο 17€/ 4µηνο      
          2.2  Κλίµακες (4µηνος λογαριασµός) όπως παρακάτω : 
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ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

0-20 m3 =   0,38€        0 -80 m3 =        0,60€        

21-40 m3 =  0,46€        81- 500 m3  =     0,99€    

41-60 m3 =  0,60€        500  & άνω m3  = 1,11€    

61-80 m3 =  0,76€         ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

81-100 m3=  1,01€               0 – 1.500 m3 = 0,38€ 

101-120 m3 = 1,25€           1.500 m3 και άνω = 0,44€ 

121-160 m3 = 1,53€         

161 m3 & άνω  = 3,05€        

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

0 - 60 m3 =     0,38€            0  -   80 m
3
  =  0,62€ 

61-100 m3 =    0,60€                      81  - 160 m
3
  =  0,72€ 

100-160 m3 =  1,25 €       161 & άνω m
3
  =   0,82€ 

161 άνω m3 =  3,05€        

 
Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται: 
 

1) Με το Ειδικό τέλος 80%  
2) Τέλος αποχέτευσης 90% στην αξία του νερού για το έτος 2020, 95% για το έτος 

2021 και 100% για το έτος 2022. 
3) Με Φ.Π.Α. 13% η τιµή του νερού 
4) Με Φ.Π.Α. 24% το πάγιο, το ειδικό τέλος και το τέλος αποχέτευσης. 

 
3. Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ – ΕΛΙΜΕΙΑΣ – ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 

        3.1    Πάγιο 23,00 € για το έτος 2020, 25,00 € για το έτος 2021 και 27,00 € για το έτος 2022 
        3.2    Κλίµακες (ετήσιος λογαριασµός) ως εξής:  
 

Έτος 2020: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2020: ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

  0 – 60 m3 =  0,38€    0 – 180 m3 =  0,38€ 

61 – 120 m3 = 0,39€ 181 – 300 m3 =  0,391€ 

121 – 180 m3 =  0,391€ 301 – 480 m3 =  0,776€ 

181 – 240 m3 =  0,51€ 481 – άνω m3 =  1,945€ 

241 – 300 m3 =  0,568€  

301 – 360 m3 =  0,776€  

361 – 480 m3 =  0,875€  

481 m3 & άνω  = 1,945€        

  

Έτος 2020: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2020: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

     0 –   240 m3 = 0,48€          0 – 1.500 m3 = 0,38€ 

  241 – 1500 m3  = 0,754€      1.500 m3 και άνω = 0,44€ 

   1501 m3 & άνω = 0,900€    

  
         
 

Έτος 2021: ∆ΗΜΟΣΙΑ 

         0  –  240 m3 = 0,485€    
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      241  –  480 m3 = 0,500€     

      481  & άνω  m3 = 0,700€    

  

Έτος 2021: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2021: ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

  0 – 60 m3 =  0,38€    0 – 180 m3 =  0,38€ 

61 – 120 m3 = 0,397€ 181 – 300 m3 =  0,41€ 

121 – 180 m3 =  0,41€ 301 – 480 m3 =  0,882€ 

181 – 240 m3 =  0,548€ 481 – άνω m3 =  2,24€ 

241 – 300 m3 =  0,652€  

301 – 360 m3 =  0,882€  

361 – 480 m3 =  1,08€  

481 m3 & άνω  = 2,24€        

  

Έτος 2021: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2021: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

     0 –   240 m3 = 0,51€          0 – 1.500 m3 = 0,38€ 

  241 – 1500 m3  = 0,805€      1.500 m3 και άνω = 0,44€ 

   1501 m3 & άνω = 0,95€    

  
         

Έτος 2021: ∆ΗΜΟΣΙΑ 

         0  –  240 m3 = 0,495€    

      241  –  480 m3 = 0,52€     

      481  & άνω  m3 = 0,73€    

 

Έτος 2022: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2022: ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

  0 – 60 m3 =  0,38€    0 – 180 m3 =  0,38€ 

61 – 120 m3 = 0,40€ 181 – 300 m3 =  0,44€ 

121 – 180 m3 =  0,44€ 301 – 480 m3 =  0,976€ 

181 – 240 m3 =  0,57€ 481 – άνω m3 =  2,725€ 

241 – 300 m3 =  0,727€  

301 – 360 m3 =  0,976€  

361 – 480 m3 =  1,281€  

481 m3 & άνω  = 2,725€        

  

Έτος 2022: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2022: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

     0 –   240 m3 = 0,54€          0 – 1.500 m3 = 0,38€ 

  241 – 1500 m3  = 0,857€      1.500 m3 και άνω = 0,44€ 

   1501 m3 & άνω = 1,00€    

  
         

Έτος 2022: ∆ΗΜΟΣΙΑ 

         0  –  240 m3 = 0,505€    

      241  –  480 m3 = 0,54€     

      481  & άνω  m3 = 0,76€    

 
 
Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται: 
 
1) Με το ειδικό τέλος 80% στην αξία νερού. 
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2) Με τέλος αποχέτευσης 90% στην αξία νερού τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα   των οποίων η 
αποχέτευση είναι συνδεδεµένη µε το βιολογικό καθαρισµό για το έτος 2020, 95% για το έτος 
2021 και 100% για το έτος 2022. 

3) Με τέλος αποχέτευσης 45% στην αξία νερού τα ∆.∆. τα οποία έχουν αποχέτευση αλλά δεν 
είναι συνδεδεµένα µε το βιολογικό καθαρισµό για τα έτη 2020 και 2021 και µε 50% για το 
έτος 2022. 

4) Με Φ.Π.Α. 13% στην αξία του νερού. 
5)  Με Φ.Π.Α. 24% το πάγιο, το ειδικό τέλος 80% και στο τέλος αποχέτευσης. 

   β)  Την άµεση  προσθήκη του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου, στο τιµολόγιο 
ύδρευσης, όταν αυτά ανακοινωθούν επισήµως, όπως ο νόµος ορίζει. 
   γ) Την διατήρηση αµετάβλητου του τιµολογίου τηλεθέρµανσης για το 2020 στα επίπεδα του 
2019, σύµφωνα µε την 52/2009 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ ως εξής :   
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ΜΕ Τ/Θ 
  Τέλος σύνδεσης µικτών  m2  3,50 €/m2    
  Χρέωση σύνδεσης εναλλάκτη  ως εξής: 

20 Mcal 3.630 €   

40 Mcal 4.060 €   

60 Mcal 4.750 €   

80 Mcal 5.570 €   

100 Mcal 6.020 €   

150 Mcal 6.720 €   

200 Mcal 7.870 €   

250 Mcal 8.650 €   

350 Mcal 9.750 €   

360 Mcal 10.500 €   

      Τέλος κατανάλωσης 43,50 €/Mwh 
Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. 13% στην αξία κατανάλωσης τηλεθέρµανσης και 
24% σε όλα τα τέλη σύνδεσης τηλεθέρµανσης 
δ)  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 το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κοζάνης. Οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι την 
παραπάνω ηµεροµηνία θα εξετάζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα σήµερα απόφαση Κ.Τ.Υ.. 
 

∆ικαιούχοι Κ.Τ.Υ. ( Κοινωνικό Τιµολόγιο Ύδρευσης)  
 

   Στο Κοινωνικό Τιµολόγιο Ύδρευσης της ∆.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 ∆ήµου 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.∆. 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 
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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 ∆.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 ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, από το Κ.Τ.Υ., δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 
320.000,00 ευρώ. Το τµήµα πελατείας της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, θα παραλαµβάνει και θα 
διαχειρίζεται τις σχετικές αιτήσεις των καταναλωτών, µετά την πρωτοκόλληση τους. Αρµόδια 
τριµελή επιτροπή της ∆.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 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 
και για τα πρώτα 240 Μ3 ανά έτος, πολύτεκνων, για τα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα 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 ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα και για άνω των 180 Μ3 ανά έτος για τα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα 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 ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων.  

 
 ε) Εγκρίνει την συνέχιση της  έκπτωσης συνέπειας πληρωµής λογαριασµών ύδρευσης – 
αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. σε ποσοστό 10% στο σύνολο του λογαριασµού ύδρευσης – 
αποχέτευσης ως εξής: 
 
1. Η έκπτωση 10% αφορά µόνο λογαριασµούς ύδρευσης και υπολογίζεται στο σύνολο του 

λογαριασµού. 
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις: 

2.1. Η εξόφληση κάθε λογαριασµού Ύδρευσης Έναντι – Εκκαθαριστικού – Περιοδικού έως 
και την ηµεροµηνία λήξης των. 

2.2. Η εξόφληση κάθε λογαριασµού Τηλεθέρµανσης Έναντι – Ενδιάµεσου - Εκκαθαριστικού 
έως και την ηµεροµηνία λήξης των. 

2.3. Εφόσον υπάρχει ρύθµιση (διακανονισµός) θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί εµπρόθεσµα 
όλες οι τρέχουσες δόσεις. 

3. Σε ποια τιµολόγια εφαρµόζεται: 
3.1. Τιµολόγιο οικιακής Χρήσης. 
3.2. Τιµολόγιο πολυτέκνων & νεφροπαθών. 
3.3. Επαγγελµατικού τιµολογίου. 
3.4. Τιµολόγιο Κτηνοτροφικών µονάδων. 

4. ∆εν θα υπολογίζεται έκπτωση στον έναντι λογαριασµό, καθώς είναι κατ’ εκτίµηση 
λογαριασµός, στον οποίο δεν εµφανίζεται η ανάλυση των χρεώσεων. Ο υπολογισµός 
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έκπτωσης θα γίνεται στους περιοδικούς λογαριασµούς και θα αφορά όλη την περίοδο 
κατανάλωσης. 

5. Εφόσον υπολογισθεί η έκπτωση βάσει των παραπάνω θα εµφανίζεται στον αµέσως 
επόµενο λογαριασµό είτε αυτός είναι έναντι είτε περιοδικός, µε το λεκτικό: ¨Αφαιρέθηκε το 
ποσό των …………. Ευρώ ως έκπτωση συνέπειας.¨ 

   Η κ. Παπαντωνίου Π.  ψήφισε υπέρ της άποψης της. 
  
 Το ∆.Σ.  αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.  
 
 Η παρούσα απόφαση πήρε       384/2019   
 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: 
             
           ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ         
                                                                                                                                
 ΚΥΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΠΑΦΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΒΑΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

      ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
 

    ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 

    ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 
   

    ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
  
                                                                                                                        ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
 
   
    

Ακριβές  απόσπασµα 
Κοζάνη                2019 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΚ 
 
 
 
 

    ΚΥΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
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