
ΥΔΡΕΥΣΗ

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. γιαΑποτελεί προτεραιότητα

μας, η εξασφάλιση της πρόσβασης, ποιότητας και επάρκειάς του για τις ανάγκες

όλωντωνπολιτών μεγνώμονατηναειφορία.

Διεκδικούμε:

�� Τιμολόγηση του νερού που πρέπει να είναι δίκαιη και να εγγυάται μια

αξιόπιστη, εύρωστη οικονομικά και άρα βιώσιμη ΔΕΥΑΚ, θωρακισμένη

απέναντι στονκίνδυνομιας ενδεχόμενης ιδιωτικοποίησης.

Προτείνουμε:

1. 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.

�� Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση των επεξεργασμένων απορροών των Εγκαταστάσεων

Επεξεργασίας Λυμάτων.

�� Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την ορθολογική χρήση του νερού από τους δημότες.

�� Κατάλληλες ενέργειες από τη ΔΕΥΑΚ για τη μείωση της μη τιμολογούμενης κατανάλωσης.

2. Ποιότητα πόσιμου νερού

�� Πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο των ελέγχων ποιότητας.

�� Δημοσιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών μετρήσεων ποιότητας.

�� Η λήψη δειγμάτων πόσιμου νερού να πραγματοποιείται απαραίτητα από τις πηγές και γεωτρήσεις

τροφοδοσίας του δικτύου τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο στο τέλος της υγρής και της ξηρής

περιόδου.

�� Νομοθέτηση διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο.

3. Τιμολόγηση

�� Η διαδικασία τιμολόγησης του νερού είναι περίπλοκη όμως συγχρόνως είναι και σημαντικό

διαχειριστικό μέτρο. Δεν γίνεται να ακολουθεί τους κανόνες τιμολόγησης της αγοράς, αφού δεν

είναι εμπορεύσιμο προϊόν, αλλά κοινωνικό αγαθό και φυσικός πόρος. Η τιμολογιακή πολιτική

πρέπει να συνδυάζει την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση ως προς την χρήση του νερού

(καλή ποιότητα για όλους, περιορισμός σπατάλης, προστασία περιβάλλοντος).

�� Η τιμολόγηση να είναι κοινωνικά δίκαιη (πολύ χαμηλή τιμή για την ελάχιστη κατανάλωση κάλυψης

βασικών αναγκών, κλιμακωτή τιμολόγηση ανάλογα με την ποσότητα και την χρήση).

�� Η πολιτική τιμολόγησης, η οποία θα αποφασίζεται μετά από ανοικτό διάλογο με τους Δημότες,

πρέπει να είναι δίκαιη, εύκολα κατανοητή και αποδεκτή, να κινείται προς την κατεύθυνση της

αειφορίας, να είναι προσαρμοσμένη στις οικονομικές συνθήκες της εποχής, να συμβάλλει στα

επαρκή και σταθερά έσοδα για την καλή λειτουργία της ΔΕΥΑΚ (συντήρηση και επέκταση

υποδομών), να συνδέεται το ειδικό τέλος κατασκευής νέων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης με τις

πραγματικές δαπάνες της ΔΕΥΑΚ. Για το σκοπό αυτό και πρέπει να καθιερωθεί νέα κλίμακα

χρεώσεων για το κοινωνικό τιμολόγιο υπέρ των ευπαθών ομάδων.


