
 

 

                                                                                       
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

  

 
 Απόφαση  αριθµ. 106/2020 
 
      Στην Κοζάνη σήµερα 28/05/2020 ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 20:00 µµ συνήλθε σε συνεδρίαση 
στα Γραφεία της ∆ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΚ, 
ύστερα από  ηλεκτρονική (email)  πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος 
χωριστά, στις 25/05/2020 µε ηλεκτρονικό αποδεικτικό επίδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα 
(11) µέλη  βρέθηκαν παρόντα και τα έντεκα (11)  µέλη ήτοι: 
 
        Παρόντες                                                                  Απόντες  
 
  Κυτίδης Κ.             Πρόεδρος                        
  Παφύλης ∆.        Αντιπρόεδρος                                           Ουδείς 
  Βεντούλη Σ.              Μέλος                                       
  Βαλαής Γ.                      »                                 
  Γιάννος Μιχαήλ             »    
  ∆ουγαλής Γ.                  »   
  Καλαµπούκας Π.           »                               
  Παπαντωνίου Π.           »                  
  Τουµπουλίδου Π.          »                                                                                    
  Χατζηγιαννάκης Α.        »                            
  Χατζής Σ.                      »         
                                                                                                                                                                       
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: 
 
     Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο Πρόεδρος του ∆.Σ. , γνωρίζει στα µέλη του ∆.Σ. ότι  θα πρέπει 
να τροποποιηθεί η υπ' αριθµ. 384/2019 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. εξαιτίας της έκτακτης 
ανάγκης που έχει επέλθει η χώρα µας από την κρίση της πανδηµίας και να παραµείνουν τα 
τιµολόγια ύδρευσης αποχέτευσης τηλεθέρµανσης για το 2020 στα επίπεδα του 2019  η δε 
τιµολογιακή πολιτική που είχε αποφασισθεί για την τριετία 2020-2022 να µετατεθεί για την 
τριετία 2021- 2023. 
Επίσης το κοινωνικό τιµολόγιο να ισχύσει κανονικά για το 2020 όπως έχει αποφασισθεί στην 
υπ' αριθµ. 384/2019 και καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ’ όψη : 1) Τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του 
∆.Σ. στην εισήγηση του, 2) την  υπ' αριθµ. 384/2019 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  και τα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 384/2019 απόφασης 
του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.              

   Από το πρακτικό της µε αριθµό 
11/2020 συνεδρίασης του ∆.Σ. της 
∆ΕΥΑ Κοζάνης                                                                                                        

ΑΔΑ: Ω7ΛΖΟΡΥΑ-ΥΟΑ



 

όσα σε αυτή αναφέρονται  και 3)  Το άρθρο 25 του Ν.1069/80, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 10 του Ν4483/17, Ν.3463/2006, Ν.4412/2016  µετά από διαλογική συζήτηση  
 

Οµόφωνα  Αποφασίζει  
  Εγκρίνει  την τροποποίηση της υπ' αριθµ. 384/2019 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ως εξής: 
Την διατήρηση αµετάβλητων των τιµολογίων ύδρευσης-αποχ/σης για το 2020 στα επίπεδα του 
2019 και σύµφωνα  µε την υπ’ αριθµό 358/2018 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ, οι οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό  9/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης  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 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.   Υ∆ΡΕΥΣΗ – 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 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

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€       

 

                 ∆ΗΜΟΣΙΑ 

0  -   80 m
3
  =  0,62€ 

81  - 160 m
3
  =  0,72€ 

161 & άνω m
3
  =   0,82€ 
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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. 
 

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

     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 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα   των οποίων η 

αποχέτευση είναι συνδεδεµένη µε το βιολογικό καθαρισµό και µε 40% τα ∆.∆.  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. 
               ∆ΗΜΟΣΙΑ 
         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 την χειµερινή περίοδο 2019 
- 2020 στα επίπεδα της περιόδου 2018 - 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 €   
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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. 6% 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 την  
Οικονοµική Επιτροπή 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 
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: 
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• 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 
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.¨ 

 
Τα τιµολόγια ύδρευσης - αποχέτευσης των ετών 2021-2022-2023 διαµορφώνονται  ως εξής: 
  

2.  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 
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              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 : 
 

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 2021, 95% για το έτος 

2022 και 100% για το έτος 2023. 
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 2021, 25,00 € για το έτος 2022 και 27,00 € για το έτος 2023 
        3.2    Κλίµακες (ετήσιος λογαριασµός) ως εξής:  
 

Έτος 2021: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2021: 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€  
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301 – 360 m3 =  0,776€  

361 – 480 m3 =  0,875€  

481 m3 & άνω  = 1,945€        

  

Έτος 2021: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2021: 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€    

      241  –  480 m3 = 0,500€     

      481  & άνω  m3 = 0,700€    

  

Έτος 2022: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2022: 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 2022: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2022: 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 2022: ∆ΗΜΟΣΙΑ 

         0  –  240 m3 = 0,495€    

      241  –  480 m3 = 0,52€     

      481  & άνω  m3 = 0,73€    

 

Έτος 2023: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2023: 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 2023: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Έτος 2023: 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€    
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Έτος 2023: ∆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. 
2) Με τέλος αποχέτευσης 90% στην αξία νερού τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα   των οποίων η 

αποχέτευση είναι συνδεδεµένη µε το βιολογικό καθαρισµό για το έτος 2021, 95% για το έτος 
2022 και 100% για το έτος 2023. 

3) Με τέλος αποχέτευσης 45% στην αξία νερού τα ∆.∆. τα οποία έχουν αποχέτευση αλλά δεν 
είναι συνδεδεµένα µε το βιολογικό καθαρισµό για τα έτη 2021 και 2022 και µε 50% για το 
έτος 2023. 

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. 

 6)  Την άµεση  προσθήκη του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου, στο τιµολόγιο 
ύδρευσης, όταν αυτά ανακοινωθούν επισήµως, όπως ο νόµος ορίζει.     
  Το ∆.Σ.  αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.  
 
 Η παρούσα απόφαση πήρε    106/2020   
 

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

      ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
 

     ∆ΟΥΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

    ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΣΧΟΣ 
 

    ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 
   

    ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
  
                                                                                                                        ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
 
 

Ακριβές  απόσπασµα 
Κοζάνη                2020 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΚ 
 
 
 

    ΚΥΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
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