
 ΥΔΡΕΥΣΗ 

Ασυνείδητη έως σήμερα πολιτική της διαχείρισης του νερού, συχνά αντικείμενο πελατειακής 

αξιοποίησης.  

Διόγκωση του χρέους προς την ΔΕΥΑΚ απόρροια τόσο της οικονομικής κρίσης, όσο και 

διαχρονικής ολιγωρίας είσπραξης των ανεξόφλητων λογαριασμών 

 

Για την Δημοτική Κίνηση 'Κοζάνη-Τόπος να ζεις'  το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι  

εμπόρευμα. Η εξασφάλιση  της ποιότητας και  επάρκειάς του για τις ανάγκες όλων των 

πολιτών   με γνώμονα την αειφορία είναι για μας προτεραιότητα. 

Προτείνουμε  

Για την επάρκεια πόσιμου νερού - προστασία Υδατικών Πόρων  

 Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης ύδρευσης και άρδευσης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο για την ποιοτική και ποσοτική εξασφάλιση των υδατικών πόρων του Δήμου Κοζάνης 

(καθορισμός και εξασφάλιση Ζωνών ύδρευσης). 

 Εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Ύδρευσης για 

            -τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων για την Δημόσια Υγεία και 

-τον προσδιορισμό μέτρων ελέγχου και προστασίας στην καθημερινή λειτουργία, αλλά και 

σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών πχ λειψυδρία, επιμόλυνση (εξασθενές χρώμιο)  κλπ. 

 Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση των επεξεργασμένων απορροών των βιολογικών 

καθαρισμών. 

 Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για 

-την ορθολογική χρήση του νερού τόσο από τους δημότες, όσο και από την ΔΕΥΑΚ  

-μείωση της μη τιμολογούμενης κατανάλωσης. 

 

Ποιότητα πόσιμου νερού 

 Πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο των ελέγχων ποιότητας  

 Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ όλων των μετρήσεων  των διαπιστευμένων 

συνεργαζόμενων  εργαστηρίων, μετά από άμεση αξιολόγηση. Οι πολίτες θα πρέπει να 

γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν. 

 Τροποποίηση του τρόπου λήψης δειγμάτων πόσιμου νερού. Η δειγματοληψία πρέπει 

υποχρεωτικά να πραγματοποιείται από τις πηγές και τις γεωτρήσεις τροφοδοσίας του δικτύου, 

τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο στο τέλος της υγρής και της ξηρής περιόδου και όχι μόνο 



από τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών, όπου το νερό είναι προϊόν μίξης με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται στιγμιαία εικόνα της ποιότητάς του στο δίκτυο. 

 Νομοθέτηση διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο. 

 

Τιμολόγηση 

 Η διαδικασία τιμολόγησης του νερού είναι περίπλοκη  και σημαντικό διαχειριστικό μέτρο. 

Το νερό δεν είναι  εμπορεύσιμο προϊόν, αλλά κοινωνικό αγαθό με  περιβαλλοντικές 

διαστάσεις. Επομένως η ανάκτηση του κόστους των υποδομών και η τιμολόγηση του 

δημόσιου αυτού πόρου δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν τους κανόνες τιμολόγησης 

της αγοράς. 

 Η τιμολόγηση θα πρέπει  να είναι κοινωνικά δίκαιη. Να ορίζεται δηλαδή μια μικρή τιμή, 

ενδεχομένως και μηδενική, για την ελάχιστη κατανάλωση ώστε κάθε πολίτης να είναι σε 

θέση να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες σε νερό και από εκεί και πάνω κλιμακωτή 

τιμολόγηση, ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνεται, αλλά και την χρήση.  

 Η τιμολογιακή πολιτική  πρέπει να συνδυάζει την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση 

ως προς την χρήση του, δηλαδή να εξασφαλίζει καλής ποιότητας νερό σε όλους τους 

πολίτες και παράλληλα να συμβάλει στον περιορισμό της σπατάλης και στην προστασία 

του περιβάλλοντος.  

 Η πολιτική τιμολόγησης, η οποία θα αποφασίζεται μετά από ανοικτό και εκτεταμένο 

διάλογο με τους Δημότες πρέπει να: 

      -είναι δίκαιη, εύκολα κατανοητή και αποδεκτή από τους πολίτες 

      -κινείται προς την κατεύθυνση της αειφορίας 

      -προωθεί την εξοικονόμηση νερού 

      -είναι προσαρμοσμένη στις οικονομικές συνθήκες της εποχής  

    -συμβάλλει στα  επαρκή και σταθερά έσοδα για την καλή λειτουργία της ΔΕΥΑΚ, την 

συντήρηση και επέκταση των υποδομών.  

     -συνδέεται το ειδικό τέλος  κατασκευής νέων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης με τις   

πραγματικές δαπάνες της ΔΕΥΑΚ για τις εν λόγω δράσεις (απολογιστικά)  

 -καθιερωθεί νέα κλίμακα χρεώσεων για το κοινωνικό τιμολόγιο υπέρ των ευπαθών 

ομάδων 

Όλοι οι δημότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και φτηνό νερό  

με πολιτικές που θα στηρίζουν 

 μια αξιόπιστη, εύρωστη οικονομικά και άρα βιώσιμη ΔΕΥΑΚ, 

 θωρακισμένη απέναντι στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης ιδιωτικοποίησης. 


