
Τιμολόγια Ύδρευσης – Αποχέτευσης - Τηλεθέρμανσης 

 
Αποφασίστηκε η διατήρηση αμετάβλητων των τιμολογίων ύδρευσης- αποχέτευσης για το 2019 στα 
επίπεδα του 2018 και σύμφωνα  με τις υπ’ αριθμό 216/2017 & 21/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΚ, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμό 124/2018 & 125/2018 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κοζάνης  ως εξής :  
 
1. ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 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 συντήρησης 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.   ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
          2.1 Πάγιο 17€/ 4μηνο      
          2.2  Κλίμακες (4μηνος λογαριασμός) όπως παρακάτω : 
 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

0-20 Μ3 =   0,38€        0 -80 Μ3 =        0,60€        

21-40 Μ3 =  0,46€        81- 500 Μ3  =     0,99€    

41-60 Μ3 =  0,60€        500  & άνω Μ3  = 1,11€    

61-80 Μ3 =  0,76€         ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

81-100Μ3 =  1,01€               0 – 1.500Μ3 = 0,38€ 

101-120Μ3 = 1,25€           1.500Μ3 και άνω = 0,44€ 

121-160Μ3 = 1,53€         

161 - άνω  = 3,05€        

 

    ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ   

0 - 60 Μ3=     0,38€            

61-100Μ3 =    0,60€                       

100-160 Μ3 =  1,25 €       

161 άνω Μ3 =  3,05€       

 
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται: 

1) Με το Ειδικό τέλος 80% και τέλος αποχέτευσης 85% στην αξία του νερού 
2) Με Φ.Π.Α. 13% η τιμή του νερού 
3) Με Φ.Π.Α. 24% το πάγιο, το ειδικό τέλος και το τέλος αποχέτευσης.+ 

 
 



                 ΔΗΜΟΣΙΑ 

           0  -   80   Μ3  =  1,68€        

          81  - 160   Μ3  =  1,90€        

           161 & άνω  Μ3 =   2,12€        

 
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται: 
1)  Με Φ.Π.Α. 13% η τιμή του νερού 
 2) Με Φ.Π.Α.  24% το πάγιο 
 
3. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ – ΕΛΙΜΕΙΑΣ – ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 
        3.1       Πάγιο 22,00 €/έτος    
        3.2       Κλίμακες (ετήσιος λογαριασμός) ως εξής:  
 

ΟΙΚΙΑΚΗ    ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ   

  0 – 180 m3 =  0,38 €    0 – 240 m3 =  0,38 € 

181 – 300 m3 = 0,46 € 241 – 480 m3 =  0,46 € 

301 – 480 m3 =  0,65 € 481 – άνω m3 =  1,63 € 

481 – άνω m3 =  1,63 €  

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

     0 –   240  m3 = 0,46 €          0 – 1.500Μ3 = 0,38€ 

  241 – 1500  m3  = 0,68 €      1.500Μ3 και άνω = 0,44€ 

   1501 & άνω m3 = 0,85 €    

  
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται: 

1) Με το ειδικό τέλος 80% στην αξία νερού. 
2) Με τέλος αποχέτευσης 85% στην αξία νερού τα Δημοτικά Διαμερίσματα   των οποίων η 

αποχέτευση είναι συνδεδεμένη με το βιολογικό καθαρισμό και με 40% τα Δ.Δ.  τα οποία έχουν 
αποχέτευση αλλά δεν είναι συνδεδεμένα με το βιολογικό καθαρισμό. 

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

 
                ΔΗΜΟΣΙΑ 
         0  –  240 m3 = 0,84 €    
      241  –  480 m3 = 0,95 €     
      481  & άνω  m3 = 1,05 €     
 
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται: 

1) Με Φ.Π.Α. 13% στην αξία του νερού. 
2) Με Φ.Π.Α. 24% στο πάγιο. 
 

   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 2019 στα επίπεδα του 2018, 
σύμφωνα με την 52/2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ως εξής :   
 
 
 
 
 
 
 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  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 Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης. Οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω 
ημερομηνία θα εξετάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα απόφαση Κ.Τ.Υ..  
ε) Εγκρίνει την καθιέρωση  Έκπτωσης συνέπειας πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης – 
αποχέτευσης της Δ.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. Η έκπτωση συνέπειας αφορά λογαριασμούς που η κατανάλωση ύδρευσης έγινε το 2019 άρα θα 

εφαρμοστεί: 
2.1. Για την Κοζάνη από την 2019/1 περίοδο. 
2.2. Για τα Τοπικά Διαμερίσματα από τον έναντι πρώτου εξαμήνου του 2019. 

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις: 
3.1. Η εξόφληση κάθε λογαριασμού Ύδρευσης Έναντι – Εκκαθαριστικού – Περιοδικού έως και 

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

και την ημερομηνία λήξης των. 
3.3. Εφόσον υπάρχει ρύθμιση (διακανονισμός) θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα όλες 

οι τρέχουσες δόσεις. 
4. Σε ποια τιμολόγια εφαρμόζεται: 

4.1. Τιμολόγιο οικιακής Χρήσης. 
4.2. Τιμολόγιο πολυτέκνων & νεφροπαθών. 
4.3. Επαγγελματικού τιμολογίου. 
4.4. Τιμολόγιο Κτηνοτροφικών μονάδων. 

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

6. 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.¨ 

 


