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ΜΕΡΟΣ Α – ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Με την αριθ. 122/12-06-2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δελφών, ανατέθηκε στην
εταιρεία ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτό τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», η σύνταξη μελέτης κοστολόγησης –
τιμολόγησης ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δελφών, ως μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου
2021-2025, συνοδευόμενο από μελέτη βιωσιμότητας.
1. Σύμφωνα με τον Ν. 1069/80 και ειδικότερα με την § γ του άρθρου 5, όπως
τροποποιήθηκε

με

τον

Ν.

4483/2017

(ΦΕΚ

Α΄

107/31-08-2017),

στις

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου είναι να εγκρίνει,
κατά το πρώτο έτος της θητείας του, το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα
δράσης, στο οποίο αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της επιχείρησης, του
κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επενδύσεις, των λειτουργικών
δαπανών, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών
ύδατος, που υπολογίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/ 2007 (Α΄ 57),
το εδάφιο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α΄ 24), την εκάστοτε
ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
περί των γενικών κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος
και των Διαδικασιών και Μεθόδων για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών
ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.
2. Παράλληλα στον ίδιο Ν. 1069/80 και ειδικότερα με το εδάφιο β της § 8 του
άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31-08-2017),
ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό
Συμβούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος
δράσης, που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
Το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, αναλύει τον σχεδιασμό των εσόδων της
επιχείρησης, του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επενδύσεις, των
λειτουργικών δαπανών, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης
υπηρεσιών ύδατος, που υπολογίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/ 2007
(Α΄ 57), το εδάφιο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α΄ 24), την εκάστοτε
ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί
των γενικών κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και των
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Διαδικασιών και Μεθόδων για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις
διάφορες χρήσεις του.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο τομέας της ύδρευσης στην Ελλάδα παραδοσιακά αποτελεί αντικείμενο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, με εξαίρεση τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Για την Θεσσαλονίκη εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2651/98, καθώς και οι
διατάξεις του Ν. 2937/01 αναφέρονται στη λειτουργία της Εταιρείας Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως βασικός νόμος για τη σύσταση και
λειτουργία επιχειρήσεων ύδρευσης είναι ο 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
έτσι όπως τροποποιήθηκε από το σχέδιο νόμου 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τον Ν.
3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» αναφέρεται τόσο στη σύσταση
επιχειρήσεων ή συνδέσμων όσο και στην τιμολόγηση και είσπραξη των εσόδων για
τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν συσταθεί επιχειρήσεις του Ν. 1069/80. Τέλος
ο Ν. 1068/80 καθώς επίσης και οι διατάξεις του Ν. 2744/99 που τροποποίησε τον
1068/80, όπως και οι διατάξεις του Ν. 3212/03 αναφέρονται στη λειτουργία της
Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

ΔΕΥΑ Δελφών
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δελφών είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται ως προς
την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της
αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν.
1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης». Η
Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών ιδρύθηκε και λειτουργεί σε πλήρη μορφή από το 2017 με την αριθ
4404/117724/27-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ αρ. φυλ. 3165/12-09-2017) απόφαση του Γεν.
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Τα
διοικητικά όρια ατής είναι αυτά του εννιαίου Δήμου Δελφών. Ταυτόχρονα αποτελεί
ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής που ως γνωστό
στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο στον δευτερογενή και
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πρωτογενή τομέα. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Δελφών (άρθρο 1 §3 του Ν. 1069/80).
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί με την σύσταση της επιχείρησης:
 παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία
 αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και
αποχέτευσης, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
 Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της
επιχείρησης από τον Ν. 1069/80 (άρθρο 1 § 2 του Ν. 1069/80).
 Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της
περιοχής της αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα
εκτελεσθούν με βάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και
υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 § 8 Ν. 1069/80).
Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα
οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα
έντεκα (11) αυτά μέλη:
 Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων τέσσερις ανήκουν
στην παράταξη του Δημάρχου, χωρίς να προσμετράται ο Πρόεδρος που ορίζεται
από τον Δήμαρχο.
 Δύο (2) είναι κάτοικοι του Δήμου με γνώσεις και πείρα σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης.
 Ένας (1) εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού φορέα και τέλος
 Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 5 § 4 Ν. 1069/80
και άρθρα 252 και 253 του Ν. 3463/2006 που αφορά την Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων.
Η κύρια δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών είναι η καλύτερη παροχή των
προσφερομένων υπηρεσιών προς τους δημότες – καταναλωτές, στοιχείο που
αντικατοπτρίζεται με την συνεχή ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης
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όπως επίσης και με την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου βιολογικού σταθμού
εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων. Η εξέλιξη της επιχείρησης στο ανωτέρω
χρονικό διάστημα ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση να
διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στην
επίλυση οποιαδήποτε προβλήματος και αν παρουσιασθεί στην διοικητική της
περιφέρεια. Συγχρόνως η επιχείρηση λόγω της υψηλής στελεχιακής δυναμικότητας
έχει την δυνατότητα να εξάγει την τεχνογνωσία της σε όμορους Δήμους και Νομούς,
καθώς επίσης έχει την δυνατότητα να αναλάβει και να εκτελέσει κάθε έργο που
άπτεται της αρμοδιότητας της.
Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής
που ως γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο στον
δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η
διοικητική περιφέρεια του Δήμου Δελφών (άρθρο 1 §3 του Ν. 1069/80).
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί με την σύσταση της επιχείρησης:
 παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία
 αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης
και αποχέτευσης, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης.
 Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που
προβλέπονται υπέρ της επιχείρησης από τον Ν. 1069/80 (άρθρο 1 § 2 του Ν.
1069/80).
 Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
της περιοχής της αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα
εκτελεσθούν με βάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου
ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 § 8 Ν. 1069/80).
Η Επιχείρηση αποτελεί ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διεπόμενη από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,
εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τo νόμο.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δελφών διέπεται ως προς τη
διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της,
καθώς και των πηγών χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4483/2017.
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Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα, όπως
κάθε φορά ισχύει.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δελφών αποτελεί, επιχείρηση
ειδικών σκοπών (παρ. 4 άρθρο 252 Ν. 3163/2006).
Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δελφών,
είναι η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δελφών.
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Δελφών, δηλαδή η πόλη της
Παροικιάς.
Αντικείμενο της ΔΕΥΑΔ είναι η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του τομέα
Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Δελφών, δύο
τομείς με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξης της πόλης και της περιοχής
γενικότερα.
Παράλληλα στις δραστηριότητες της ΔΕΥΑΔ είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων
που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων,
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων
και επαναχρησιμοποίησής τους και επεξεργασίας και αξιοποίησης ιλύος.
Στο αντικείμενο της βάσει νόμου δύναται να περιλαμβάνονται επίσης:
1. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία
δικτύων τηλεθέρμανσης,
2. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και
λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,
3. η εμφιάλωση και εμπορία νερού,
4. η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που
προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις
δραστηριότητες του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητα, που νόμιμα θα της
ανατεθεί, από το δήμο, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το δημόσιο αλλά και
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Κεφάλαιο της ΔΕΥΑ Δελφών, αποτελεί το σύνολο των κινητών και ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία συνθέτουν το όλο κύκλωμα ύδρευσης,
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων τους (δίκτυα, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις,
ακίνητα, εξοπλισμός, κ.λπ.).
Πόροι της ΔΕΥΑΔ βάσει νόμου δύναται να είναι:
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1. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
2. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και
αποχέτευσης.
4. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
5. Το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας
του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.
6. Το τέλος χρήσεως υπονόμου.
7. Το τέλος χρήσεως δικτύων αποχέτευσης – ομβρίων.
8. Η αξία του καταναλισκόμενου ύδατος.
9. Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή καθώς και το τέλος χρήσης υδρομετρητή.
10. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσεων ύδρευσης ή
αποχέτευσης, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών.
11. Oι συνεισφορές τρίτων για κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων.
12. Οι Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη μελέτη
και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
13. Oι πρόσοδοι από τη περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση της.
14. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές- και λοιπές επιχορηγήσεις.
15. Έσοδα εισπραττόμενα από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και
28 του Ν. 1069/80, όπως και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Οι πόροι της ΔΕΥΑΔ, της προηγούμενης παραγράφου, εδαφ. (α) χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης
και αποχέτευσης ή την εξόφληση τοκοχρεολυσίων δανείων, ο δε του εδαφ. (ιβ)
αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης
και αποχέτευσης.
Σκοπός της Επιχείρησης είναι:
 Να μεριμνά για την επαρκή και απρόσκοπτη προς τους καταναλωτές της
παροχή νερού.
 Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους κατοίκους των Δήμων μας.
 Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των μεγάλων και βασικών έργων
υποδομής.
 Η

προστασία

του

περιβάλλοντος

με

την

λειτουργία

του

Βιολογικού

Καθαρισμού.
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 Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Η ΔΕΥΑΔ είναι μια αυτοτελής, σύγχρονη Επιχείρηση ικανή να πραγματοποιήσει τους
καταστατικούς της στόχους και σκοπούς.

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης λειτουργούν με τη μορφή Δημοτικής ή
Κοινοτικής Επιχείρησης και διέπονται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση,
λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας τους καθώς και τις πηγές της
χρηματοδότησής τους από τις διατάξεις του Ν. 1069/80, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 1.
Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις είναι αρμόδιες για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση,
εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης
ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, καθώς επίσης και των μονάδων επεξεργασίας και
των αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
Η σύσταση κάθε επιχείρησης ενεργείται με απόφαση των Δημοτικών ή Κοινοτικών
Συμβουλίων 2 όπου ορίζεται η επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη
σύσταση αυτής, τα παραχωρημένα σε αυτή περιουσιακά στοιχεία, ο τρόπος
εκμετάλλευσης των έργων ή υπηρεσιών και τα έσοδα αυτών, καθώς επίσης και η
περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης. Εάν πρόκειται για μετατροπή συνδέσμου σε
επιχείρηση απαιτείται απόφαση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των
Δήμων και Κοινοτήτων που μετέχουν σε αυτόν.

Η απόφαση για σύσταση της

επιχείρησης ή μετατροπής συνδέσμου σε επιχείρηση εγκρίνεται με πράξη του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης 3.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1069/80 με αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων, που εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των
επιχειρήσεων και να περιλάβει εκτός από την ύδρευση και την αποχέτευση και τους
ακόλουθους τομείς στην περιοχή αρμοδιότητας τους:
1ο) Την άρδευση
2ο) Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των
δικτύων τηλεθέρμανσης

Ν. 3463/20*06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006)
Άρθρα 252 – 264 Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
3 Αντικ. από την § 5 του άρθρου 8 του Ν. 2839/00 (ΦΕΚ Α΄ 196)
1

2
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3ο) Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και
λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα
νομοθεσία
4ο) Την εμφιάλωση και εμπορία νερού
5ο) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας των δημοτικών
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η τιμολόγηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων ρυθμίζεται από τον Ν. 1069/80 και
ειδικότερα από το άρθρο 25, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4483/2017, που
αναφέρεται στα τιμολόγια.
Συγκεκριμένα το άρθρο 25 του Ν. 1069/80 αναφέρει ότι:
1ο) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο
δημοτικό συμβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία
ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου

καθορίζονται

τα

τιμολόγια

για

τις

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 Δ.Ε.Υ.Α. 4.
2ο) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται
από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, 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 Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των
δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι
εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.
3ο) Το Διοικητικό 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.
4ο) 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
4

Αντικ. από το άρθρο 10 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107)
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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.
5ο) 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
Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
6ο) 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».
Το άρθρο 26 του Ν. 1069/80 μετά την διαφοροποίηση του από το άρθρο 10 του Ν.
4483/2017 που αναφέρεται στη διαφοροποίηση των τελών, αναφέρει ότι με απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο μπορεί:
1ο) να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κατοίκους
των δήμων ή κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών που μετέχουν στην
επιχείρηση οι οποίοι εξυπηρετούνται με δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το
ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.
2ο) Η περίπτωση β΄ του άρθρου 26 του ν. 1069/1980 καταργείται 5.

Δήμοι
Για τους Δήμους ή Κοινότητες που δεν έχουν συστήσει Δημοτικές
Επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006
«Κώδικας

Δήμων

και

Κοινοτήτων»,

όπως

αυτές

τροποποιούνται

και

συμπληρώνονται κάθε φορά.
Ειδικότερα το άρθρο 75 «Αρμοδιότητες» του Ν. 3463/2006 αναφέρει ότι:
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές
υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με
Αντικ. του άρθρου 26 του Ν. 1069/80 από την περίπτωση β΄ της § 2 του άρθρου 10 του Ν. 4483/2017
(ΦΕΚ Α΄ 107)

5
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στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων
και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
2. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και των Κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τομείς:
3. Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1) η προστασία, αξιοποίηση και
η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών
πηγών και των ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 2) η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση,
εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία 3) ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και
γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για
κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής
οικονομίας, 4) η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και
κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες 5) η εκπόνηση και
εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής
τους 6) η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για
την ανάπτυξη της περιοχής τους, 7) ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση
και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων
οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών
έργων κ.λ.π.
4. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως: 1) η εκπόνηση τοπικών
προγραμμάτων

για

την

προστασία

και

αναβάθμιση

του

φυσικού,

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών, 2) η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία
(λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της
ρύπανσης της περιφέρειας τους, 3) η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και
κοινοτικών εργαστηρίων κ.λ.π.
5. Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών,
στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως: 1) η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, όπως η
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης,
τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η
δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών
υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων, 2) η συμμετοχή στο έργο της αστικής
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συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση των κατοίκων της
περιοχής τους κ.λ.π.
6. Απασχόλησης,
7. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
8. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
9. Πολιτικής Προστασίας.
Τέλος στο άρθρο 167 «Είσπραξη εσόδων» του Ν. 3463/2006 αναφέρεται ότι:
1ο) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, για την είσπραξη των
εσόδων των δήμων και των κοινοτήτων εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά. Τα ταμειακά όργανα των Ο.Τ.Α. ασκούν αντιστοίχως όλες
τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.
2ο) Οι διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄), «Περί τρόπου διεξαγωγής των
πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου» όπως ισχύουν κάθε φορά,
ισχύουν ανάλογα και για τα χρέη προς τους Ο.Τ.Α. που έχουν ίδια ταμειακή
υπηρεσία.
3ο) Δήμοι που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία και υπηρεσία ύδρευσης ή
επιχείρηση ύδρευσης μπορούν να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς
ύδρευσης, με σχετική ειδική μνεία και άλλα βεβαιωμένα χρέη από τέλη,
δικαιώματα

και

εισφορές

ανταποδοτικού

χαρακτήρα,

ύστερα

από

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
4ο) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα όρια των
οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., μέχρι τα όρια των οποίων αμελείται η ταμειακή
βεβαίωσή τους και η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α.
Στα άρθρα 245 ως και 261 του Ν. 3463/2006 ορίζεται η σύσταση, η διοίκηση, οι
αρμοδιότητες και οι λειτουργίες των οργάνων των συνδέσμων, οι πόροι, καθώς και
όσα προβλέπονται για τους συνδέσμους Ο.Τ.Α. που συνενώνονται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του Δημοτικού
Συμβουλίου και ο Πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους Δήμους
εφαρμόζονται ανάλογα και ως προς τη διοίκηση του Συνδέσμου.
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Στην περίπτωση αυτή ισχύει ό,τι προβλέπεται για τους Δήμους ή Κοινότητες που δεν
έχουν συστήσει Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτές
τροποποιούνται και συμπληρώνονται κάθε φορά.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Ειδική περίπτωση αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, η πόλη των Αθηνών. Η
νομοθεσία που διέπει την πρωτεύουσα είναι η ακόλουθη:
Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης
παρέχονται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η λειτουργία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ καθορίζεται από τον
Ν. 1068/80 6, καθώς και από τις διατάξεις του Νόμου 2744/1999 7 που τροποποίησε
τον Ν. 1068/80, όπως επίσης και από τις διατάξεις του Ν. 3212/03 8. Η τιμολόγηση
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ καθορίζεται από το άρθρο 19 του Ν. 1068/80: Τιμολόγια Ενημερωτικό Τεύχος, όπου:
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π., καθορίζονται για την περίοδο από το
έτος 2000 έως και το έτος 2004 τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών στα πλαίσια
της κυβερνητικής πολιτικής.
2. Με την ίδια ή όμοιες αποφάσεις καθορίζεται για κάθε επόμενη πενταετία μετά
το έτος 2004 ο μηχανισμός της τιμολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες της
προηγούμενης παραγράφου, ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη απόδοση των
επενδύσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. και η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της με
ορθολογικό τρόπο9.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους
Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων, μπορεί να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης ή
αποχέτευσης για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους χρήστες, οι οποίοι

1068/80 (ΦΕΚ 190Α΄/80) «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως
Πρωτευούσης»
6

2744/99 (ΦΕΚ 222Α΄/99) «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως
Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»
8 Ν. 3212/03 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 308Α΄/03)
9 Αντικ. από την § 1 του άρθρου 3 του Ν. 2744/99
7
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εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε ύδρευσης είτε αποχέτευσης, ανεξάρτητο
από το ενιαίο δίκτυο της Εταιρείας.
4. Στο άρθρο 19 του ν. 1068/1980 προστίθεται νέα παράγραφος 4 και η
παράγραφος 4 αριθμείται σε 5 ως εξής: "4. Τα τιμολόγια για την παροχή
υπηρεσιών αποχέτευσης δύνανται να συνίστανται σε ποσοστό επί της αξίας
της κατανάλωσης ύδατος, όπως τούτο θα προσδιορίζεται στις αποφάσεις των
προηγούμενων παραγράφων".
5. Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
εκπαιδευτήρια, επιχειρήσεις λουτρών, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή
ιδρύματα, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ακινήτων που καθορίζονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά κατηγορίες, ανάλογα με το
υδραυλικό και το ρυπαντικό φορτίο τους, το τέλος χρήσης υπονόμων,
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία
εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
6. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης υπονόμων αρχίζει έξι μήνες από
την ημερομηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, εκτός αν συνδεθούν οι
εσωτερικές

εγκαταστάσεις

αποχέτευσης

του

ακινήτου

με

τον

αγωγό

αποχέτευσης σε προγενέστερη ημερομηνία, οπότε η υποχρέωση καταβολής
του τέλους χρήσης αρχίζει από αυτή την ημερομηνία.
Συνοψίζοντας για τον καθορισμό τιμολογίων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ απαιτείται:
1. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Κοινή Υπουργική Απόφαση για Καθορισμό Τιμολογίων Υπηρεσιών Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Ε.Υ.Δ.Α.Π. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

ΕΥΑΘ Α.Ε.
Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 (Νόμος 2651/3.11.1998,
Φ.Ε.Κ. Α' 248/3.11.1998) και προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών
Οργανισμός

Ύδρευσης

Θεσσαλονίκης

Α.Ε.

(ΟΥΘ

Α.Ε.)

και

Οργανισμός

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΑΘ Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η
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μετατροπή των ΝΠΔΔ ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ανώνυμες εταιρίες, με τα Π.Δ. 156/1997 και
157/1997 σε εφαρμογή του Ν. 2414/1996.
Βασικές λειτουργίες της εταιρείας, οι οποίες αναφέρονται και στο καταστατικό της,
είναι:
 η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές της μέσω του δικτύου
ύδρευσης,
 η

παροχή

υπηρεσιών

αποχέτευσης

ακαθάρτων

μέσω

του

δικτύου

αποχέτευσης,
 η οικονομική εκμετάλλευση των δυο αυτών υπηρεσιών και των δικτύων τους.
Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης περιλαμβάνει την τροφοδοσία με πόσιμο νερό
κατάλληλης ποιότητας για κατανάλωση στα νοικοκυριά, στους δήμους και για
κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. πότισμα δημόσιων χώρων), την παροχή νερού για
βιομηχανικές χρήσεις και την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού για πυρόσβεση.
Η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης περιλαμβάνει τη συλλογή μέσω των δικτύων
υπονόμων, τη μεταφορά, τον καθαρισμό στα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και τη
διάθεση κατόπιν στο φυσικό περιβάλλον των υγρών αστικών λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης.
Η τιμολόγηση στην Ε.Υ.Α.Θ. καθορίζεται από τον Ν. 2937/01 και ειδικότερα από
το άρθρο 21 που αναφέρεται στα τιμολόγια, όπως αντικαταστάθηκε με τους
Ν.4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ10 άρθρου 1ου, ΦΕΚ Α 85/07-04-2014) και
Ν.4258/2014 (άρθρο 33 § 2, ΦΕΚ Α 94/14-04-2014).
Συγκεκριμένα αρχικά το άρθρο 21 του Ν. 2937/01 ανέφερε ότι:
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
Μακεδονίας - Θράκης, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της
Ε.Υ.Α.Θ., καθορίζονται για την περίοδο από το έτος 2002 έως και το έτος 2006
τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής.
2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται για κάθε επόμενη πενταετία μετά το έτος 2006
ο μηχανισμός της τιμολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες της προηγούμενης
παραγράφου, ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη απόδοση των επενδύσεων της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σύμφωνα και με τις συμβατικές δεσμεύσεις της παραγράφου 3
του άρθρου 20 και η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της με ορθολογικό
τρόπο.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται
από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας -
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Θράκης, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης ή αποχέτευσης για
τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι
εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε ύδρευσης είτε αποχέτευσης, ανεξαρτήτου
του ενιαίου τοιούτου της Εταιρείας.
4. Τα τιμολόγια για την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης δύνανται να συνίστανται
σε ποσοστό επί της αξίας της κατανάλωσης ύδατος, όπως τούτο θα
προσδιορίζεται στις αποφάσεις των προηγούμενων παραγράφων.
5. Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.δ. 787/ 1970 καταργείται από
1.1.2003.
Με τον Ν. 4254/2014 υπήρξε τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 2937/2001 με
την υποπαράγραφο ΙΓ.10 Καθορισμός Τιμολογίων ΕΥΑΘ, όπου και αναφέρεται
ότι: «Άρθρο 21: 1.Τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις
διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
στο πλαίσιο εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του
π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι
αποφάσεις αυτές έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου
για κάθε επόμενη πενταετία. 2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως ή
αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι
οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως,
ανεξάρτητου του ενιαίου τοιούτου της Εταιρείας.».
Τέλος με την § 2 του άρθρου 33 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α 94/14-04-2014),
τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του ν. 2937/2001, όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΙΓ.10 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 21: 1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του
2015, τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι αποφάσεις
αυτές του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με την επισυναπτόμενη πρόταση του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την
1η Ιουλίου του 2015 τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις
διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του
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Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών και
άλλους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων έχει
αποκλίσεις από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως εκείνες
διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και να δημοσιεύονται
μαζί με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Οι
αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή διάρκεια και
εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία. 4. Με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό
Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, δύναται να
καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις
επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε
υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και
αποχετεύσεως της Εταιρείας.».

Επιχειρήσεις ύδρευσης στην Ελλάδα
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην ανάλυση της Νομοθεσίας, οι τύποι των
επιχειρήσεων που λειτουργούν σήμερα στη Χώρα μας διακρίνονται:
1. Σε Δημοτικές Επιχειρήσεις όπου:
1.1. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη λειτουργίας.
1.2. Η επιχείρηση διοικείται από Δ.Σ.
1.3. Η επιχείρηση χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων ή δανείων.
1.4. Ο Δήμος εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική.
1.5. Ο έλεγχος των αποφάσεων περνά από τις Νομαρχιακές ή τις
Περιφερειακές Αρχές.
2. Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν Άμεση Διοίκηση, όπου:
2.1. Οι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και της Διοίκησης μέσω του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2. Ο ΟΤΑ βρίσκεται υπό την εποπτεία του Δημάρχου.
2.3. Ο ΟΤΑ χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων ή δανείων.
2.4. Ο Δήμος εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική.
2.5. Ο έλεγχος των αποφάσεων περνά από τις Νομαρχιακές ή τις
Περιφερειακές Αρχές.
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3. Σε Διαδημοτικούς Συνδέσμους Ύδρευσης ή πολλαπλών σκοπών όπου:
3.1. Η ευθύνη μεταβιβάζεται στους συνδέσμους.
3.2. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.
3.3. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός ανήκει στην ιδιοκτησία του
Συνδέσμου.
3.4. Ο Σύνδεσμος εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική που εγκρίνεται στη
συνέχεια από τους Δήμους μέλη.
3.5. Ο έλεγχος των αποφάσεων περνά από τις Νομαρχιακές Αρχές ή τις
Περιφερειακές Αρχές.
4. Σε Δημόσιες εταιρείες όπου συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την πλειοψηφία
των μετοχών να βρίσκεται στο Δημόσιο και εταίρους μετόχους ιδιώτες ή τρίτους
φορείς.

Επιχειρήσεις ύδρευσης στην Ευρώπη
Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στον τομέα των υδάτων παρουσιάζουν έντονο
ενδιαφέρον, γιατί καταγράφουν τις τάσεις που επικρατούν σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση ιδιωτικοποίησης του τομέα
ύδρευσης κυρίως μέσω της παραχώρησης των υπηρεσιών σε διαφορετικούς από
τον υπεύθυνο φορέα φορείς με ιδιωτικό χαρακτήρα. Επίσης, παρατηρείται έντονη
τάση για συγχώνευση των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης π.χ. Ολλανδία από
160 επιχειρήσεις ύδρευσης στη δεκαετία του 60, έχουν απομείνει 30 (28 ΕΠΕ και 2
Δημοτικές) με τάση στην επόμενη 10ετία να μείνουν 10 επιχειρήσεις περίπου, στην
Αγγλία – Ουαλία από 39 επιχειρήσεις έμειναν 29 επιχειρήσεις, στη Σκωτία υπάρχουν
3 Δημόσιες επιχειρήσεις με κύριο στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητα τους.
Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι οι δημόσιοι οργανισμοί στις περισσότερες χώρες
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και για το λόγο αυτό παρατηρείται
μία τάση για συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση η
ίδια η Ε.Ε. με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα με σεβασμό και
ειδικά στον τομέα του νερού δεν ακολουθούνται τα ίδια βήματα και διαδικασίες ως
προς τις παραχωρήσεις που ακολουθούνται στους τομείς της ενέργειας και των
τηλεπικοινωνιών, επειδή έχει γίνει κατανοητό ότι το νερό αποτελεί αγαθό εν
ανεπαρκεία και για το λόγο αυτό απαιτείται άμεσα η λήψη πρόσθετων μέτρων.
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δραστηριοποιείται η Χώρα μας και συνακόλουθα οι
φορείς που ασχολούνται με τα θέματα της ύδρευσης υπάρχουν συστήματα Διοίκησης
και Διαχείρισης που διακρίνονται 10:
1. Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν Άμεση Διοίκηση, όπου:
1.1. Οι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και της Διοίκησης μέσω του
Διοικητικού Συμβουλίου.
1.2. Η επιχείρηση βρίσκεται υπό την εποπτεία του Δημάρχου.
1.3. Η επιχείρηση χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων ή δανείων.
1.4. Ο Δήμος εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική.
1.5. Ο έλεγχος των αποφάσεων περνά από τις Νομαρχιακές ή τις
Περιφερειακές Αρχές.
2. Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν την Άμεση Διοίκηση με
αυτόνομο όργανο όπου:
2.1. Οι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη.
2.2. Υπάρχει αυτόνομο όργανο που συστήνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2.3. Ο φορέας διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.
2.4. Η επιχείρηση χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων ή δανείων.
2.5. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου.
2.6. Ο Δήμος εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική.
2.7. Ο έλεγχος των αποφάσεων περνά από τις Νομαρχιακές ή τις
Περιφερειακές Αρχές.
3. Σε Δημοτικές Επιχειρήσεις όπου:
3.1. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη λειτουργίας.
3.2. Η επιχείρηση διοικείται από Δ.Σ.
3.3. Η επιχείρηση χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων ή δανείων.
3.4. Ο Δήμος εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική.
3.5. Ο έλεγχος των αποφάσεων περνά από τις Νομαρχιακές ή τις
Περιφερειακές Αρχές.
4. Σε Διαδημοτικούς Συνδέσμους Ύδρευσης ή πολλαπλών σκοπών όπου:
4.1. Η ευθύνη μεταβιβάζεται στους συνδέσμους.
4.2. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.
10

Safarikas Nikolaos, (1998), The European Experience in water supply and sewerage services, p. 105108
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4.3. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός ανήκει στην ιδιοκτησία του
Συνδέσμου.
4.4. Ο Σύνδεσμος εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική που εγκρίνεται στη
συνέχεια από τους Δήμους μέλη.
4.5. Ο έλεγχος των αποφάσεων περνά από τις Νομαρχιακές Αρχές ή τις
Περιφερειακές Αρχές.
5. Σε Τοπικές Μεικτές Εταιρείες (Δήμοι – Ιδιώτες μαζί) όπου:
5.1. Η επιχείρηση παραχωρείται μετά από Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για
χρονική περίοδο 25 – 30 ετών.
5.2. Μεταβιβάζεται η διαχείριση σε ιδιώτες για χρονική περίοδο 25-30 ετών,
αλλά οι εγκαταστάσεις παραμένουν στην ιδιοκτησία του Δήμου.
6. Σε Δημόσιες εταιρείες με Δημόσιους εταίρους (το κεφάλαιο ανήκει στο
Δημόσιο).
7. Σε Κρατικούς Περιφερειακούς Οργανισμούς.
8. Σε Παραχώρηση Υπηρεσιών σε τρίτους (Concession) όπου:
8.1. Συστήνεται Δημοτική ή Διαδημοτική Επιχείρηση.
8.2. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την πλειοψηφία των μετοχών να
βρίσκεται στο Δημόσιο.
8.3. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την πλειοψηφία των μετοχών να
βρίσκεται σε ιδιώτες.
9. Σε Ιδιωτικές εταιρείες.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ11 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ (Ν. 3199/03)12 ΚΑΙ (Π.Δ. 51/2007) 13
Τον Οκτώβριο του 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη στη θέσπιση πλαισίου
εκδίδοντας την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που αφορά την Οδηγία-Πλαίσιο της κοινοτικής
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

11 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
12 Ν. 3199.03 (ΦΕΚ Α΄ 280) Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
13 Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φυλ. 54/08-03-2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ε.Κ.
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
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Σκοπός της Οδηγίας ήταν και είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των
εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπογείων
υδάτων, το οποίο:
1ο) να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την
κατάσταση

των

υδάτινων

οικοσυστημάτων,

καθώς

και

των

αμέσως

εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ό,τι
αφορά τις ανάγκες τους σε νερό.
2ο) να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης
προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
3ο) να αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με ειδικά μέτρα για την προοδευτική μείωση
των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και με την
παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας.
4ο) να διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων
και να αποτρέπει την περαιτέρω μόλυνσή τους και
5ο) να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες
και να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο:
 στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και υπόγειου νερού
καλής ποιότητας που απαιτείται για τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση
ύδατος,
 σε σημαντική μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων,
 στην προστασία των χωρικών και θαλάσσιων υδάτων και
 στην

επίτευξη

των

στόχων

των

σχετικών

διεθνών

συμφωνιών,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την
εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με κοινοτική δράση
δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3 για την παύση ή τη σταδιακή
εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων ουσιών
προτεραιότητας, με απώτατο στόχο να επιτευχθούν συγκεντρώσεις στο
θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες, για μεν τις φυσικώς απαντώμενες
ουσίες να πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο, για δε τις τεχνητές συνθετικές ουσίες να είναι σχεδόν μηδενικές.
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ προκειμένου να καταστεί λειτουργική θέτει περιβαλλοντικούς
στόχους στα σχέδια διαχείρισης:
1ο. Για τα επιφανειακά ύδατα όπου:
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1. τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της
υποβάθμισης της κατάστασης όλων των συστημάτων επιφανειακών
υδάτων.
2. Τα κράτη μέλη προστατεύουν, αναβαθμίζουν και αποκαθιστούν όλα τα
συστήματα των επιφανειακών υδάτων με σκοπό την επίτευξη μιας καλής
κατάστασης επιφανειακών υδάτων, το αργότερο δεκαπέντε έτη μετά την
ημερομηνία έναρξης της παρούσας Οδηγίας.
3. Τα κράτη μέλη προστατεύουν και αναβαθμίζουν όλα τα τεχνητά και
ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα με σκοπό την επίτευξη
καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης των
επιφανειακών υδάτων το αργότερο δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία
έναρξης της παρούσας Οδηγίας.
4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο την προοδευτική
μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή τη
σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών
επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας.
2ο. Για τα υπόγεια ύδατα όπου:
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προληφθεί ή
να περιορισθεί η διοχέτευση των ρύπων στα υπόγεια ύδατα και να
προληφθεί η υποβάθμιση της κατάστασης όλων των συστημάτων των
υπογείων υδάτων.
2. Τα κράτη μέλη προστατεύουν, αναβαθμίζουν και αποκαθιστούν όλα τα
συστήματα των υπογείων υδάτων, διασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της
άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπογείων υδάτων, με στόχο την
επίτευξη καλής κατάστασης των υπογείων υδάτων το αργότερο δεκαπέντε
έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Οδηγίας.
3. τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την αναστροφή κάθε
σημαντικής και έμμονης ανοδικής τάσης συγκέντρωσης οιουδήποτε ρύπου, η
οποία οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα προκειμένου να μειωθεί προοδευτικά η ρύπανση των υπογείων υδάτων.
3ο. Για τις προστατευόμενες περιοχές όπου:
1. Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα και τους στόχους το
αργότερο δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας Οδηγίας, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην κοινοτική νομοθεσία
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σύμφωνα με την οποία έχουν καθοριστεί οι επιμέρους προστατευόμενες
περιοχές.
4ο. Εάν ένα συγκεκριμένο υδατικό σύστημα το αφορούν δύο ή περισσότεροι
από τους στόχους που τίθενται παραπάνω, εφαρμόζεται ο αυστηρότερος
στόχος.
5ο. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων
ως τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιημένο όταν, πρώτον οι αλλαγές στα
υδρομορφολογικά

χαρακτηριστικά

του

συστήματος αυτού που είναι

αναγκαίες για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης, θα προκαλούσαν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον, δεύτερον οι
χρήσιμοι στόχοι που εξυπηρετούνται από τα τεχνητά ή τροποποιημένα
χαρακτηριστικά του υδατικού συστήματος δεν μπορούν, λόγω τεχνικής
αδυναμίας ή δυσανάλογου κόστους, να επιτευχθούν λογικά με άλλα μέσα τα
οποία αποτελούν πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή.
6ο. Οι προθεσμίες που προβλέπονται μπορούν να παρατείνονται για τη
σταδιακή επίτευξη των στόχων για υδατικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν υποβαθμίζεται περαιτέρω η κατάσταση του πληττόμενου υδατικού
συστήματος, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.
7ο. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους λιγότερο
αυστηρούς από αυτούς που απαιτούνται από την Οδηγία για συγκεκριμένα
υδατικά συστήματα, όταν επηρεάζονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, ή η
φυσική τους κατάσταση είναι τέτοια ώστε η επίτευξη των στόχων αυτών να είναι
ανέφικτη ή δυσανάλογα δαπανηρή, και εφόσον πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις.
8ο. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν για τα επιφανειακά ύδατα ότι επιτυγχάνεται το
μέγιστο δυνατό οικολογικό δυναμικό και για τα υπόγεια ύδατα τις όσο το
δυνατόν λιγότερες μεταβολές στην καλή κατάσταση των υπογείων υδάτων.

Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος
Βασικό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί αναμφίβολα η ανάκτηση του
κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9, όπου:
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για το περιβάλλον και
τους φυσικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανάλυση που
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διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα III, της Οδηγίας και ειδικότερα σύμφωνα με
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Μέχρι το 2010 τα κράτη μέλη οφείλουν να
εξασφαλίσουν:
1ο) ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους
χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και,
κατά συνέπεια, να συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
της παρούσας Οδηγίας.
2ο) την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος, διακρινόμενων,
τουλάχιστον, σε βιομηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, στην ανάκτηση του
κόστους των υπηρεσιών ύδατος, βάσει της οικονομικής ανάλυσης που
διενεργείται σύμφωνα με το παράρτημα III και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει».
Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεκτιμούν τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα
οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης, καθώς και τις γεωγραφικές και
κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών. Τα κράτη μέλη
αναφέρουν

στα

σχέδια

διαχείρισης

λεκάνης

απορροής

ποταμού

τις

προγραμματιζόμενες ενέργειες οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και τη συμβολή των
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος.
Η ανάκτηση του κόστους για τις υπηρεσίες ύδρευσης δεν εμποδίζει σε καμιά
περίπτωση τη θέσπιση συγκεκριμένων προληπτικών ή διορθωτικών μέτρων για την
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Τα κράτη μέλη δεν παραβαίνουν την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, εάν αποφασίσουν,
σύμφωνα με καθιερωμένες πρακτικές, να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις για μια
συγκεκριμένη δραστηριότητα χρήσης ύδατος, εφόσον αυτό δε θίγει τους σκοπούς και
την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τους
λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζουν πλήρως τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού.

Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού
Στο άρθρο 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ γίνεται αναφορά για τα σχέδια διαχείρισης
λεκάνης απορροής ποταμού, όπου:
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κατάρτιση ενός σχεδίου διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εξ
ολοκλήρου στο έδαφος τους.
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Στην περίπτωση διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου
εντός της Κοινότητας, τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την κατάρτιση ενιαίου διεθνούς
σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Εφόσον δεν καταρτισθεί παρόμοιο
διεθνές σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, τα κράτη μέλη καταρτίζουν
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που καλύπτουν τουλάχιστον τα
μέρη της διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκονται στο έδαφός τους
για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Οδηγίας.
Στην περίπτωση διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού η οποία υπερβαίνει τα
όρια της Κοινότητας, τα κράτη μέλη προσπαθούν να καταρτίσουν ενιαίο σχέδιο
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και, εάν αυτό είναι ανέφικτο, σχέδιο το οποίο
καλύπτει τουλάχιστον το τμήμα της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού
που βρίσκεται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.
Το

σχέδιο

διαχείρισης

λεκάνης

απορροής

ποταμού

περιλαμβάνει

τις

πληροφορίες που εκτίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα VII της Οδηγίας. Τα
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού μπορούν να συμπληρώνονται με
την κατάρτιση λεπτομερέστερων προγραμμάτων και σχεδίων διαχείρισης ανά
υπολεκάνη, τομέα, θέμα ή τύπο ύδατος, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ειδικές
πτυχές της διαχείρισης των υδάτων. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν
απαλλάσσει τα κράτη μέλη από οιαδήποτε υποχρέωση έχουν δυνάμει του
υπολοίπου κειμένου της παρούσας Οδηγίας.
Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δημοσιεύονται το αργότερο
εννέα έτη (2009) μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Οδηγίας.
Τα

σχέδια

διαχείρισης

λεκάνης

απορροής

ποταμού

αναθεωρούνται

και

ενημερώνονται το αργότερο δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και στη συνέχεια ανά εξαετία.

Πληροφόρηση του κοινού και διαβουλεύσεις
Βασικό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί το άρθρο 14, που αναφέρεται στην
πληροφόρηση του κοινού και διαβουλεύσεις, όπου:
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών
στην υλοποίηση της Οδηγίας, ιδίως δε στην εκπόνηση, την αναθεώρηση και την
ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.
Τα κράτη μέλη παρέχουν προθεσμία τουλάχιστον έξι μηνών για την υποβολή
γραπτών παρατηρήσεων, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής
και διαβουλεύσεων.
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Οικονομική Ανάλυση και Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Ένα από τα βασικά στοιχεία της Οδηγίας, όπως προαναφέρθηκε αποτελεί η
οικονομική ανάλυση, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ η οικονομική ανάλυση περιέχει επαρκείς πληροφορίες,
με επαρκείς λεπτομέρειες (όπου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος συλλογής
των σχετικών δεδομένων), ώστε:
1. να εκτελούνται οι υπολογισμοί που απαιτούνται για να λαμβάνεται υπόψη,
σύμφωνα με το άρθρο 9, η αρχή της ανάκτησης του κόστους των
υπηρεσιών

ύδατος,

λαμβανομένων

υπόψη

των

μακροπρόθεσμων

προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης ύδατος στην περιοχή λεκάνης
απορροής ποταμού και, όταν απαιτείται:
 των υπολογισμών του όγκου, των τιμών και του κόστους των υπηρεσιών
ύδατος και
 των υπολογισμών των σχετικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των
προβλέψεων τέτοιων επενδύσεων
2. να επιλέγεται ο αποτελεσματικότερος συνδυασμός μέτρων για τις χρήσεις
ύδατος, ο οποίος θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μέτρων του άρθρου 11,
βάσει των υπολογισμών του δυνητικού κόστους των μέτρων αυτών.

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 3199/2003 και Π.Δ. 51/2007)
με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ
Με τον Ν. 3199/03 περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων-Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000-, το Ελληνικό Κράτος ψήφισε νόμο για την εναρμόνιση του Εθνικού
Δικαίου με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με τον Ν. 3199/03 και ειδικότερα το άρθρο 3 συστήθηκε Εθνική Επιτροπή
Υδάτων η οποία αποτελείται από:
1. τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως Πρόεδρο,
2. τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών,
3. τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
4. τον Υπουργό Ανάπτυξης,
5. τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας,
6. τον Υπουργό Γεωργίας.
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Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου,
και άλλοι Υπουργοί εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους. Στην
Επιτροπή επίσης μετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν συζητούνται θέματα
που αφορούν διακρατικά ύδατα.
Τα μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των
αντίστοιχων Υπουργείων. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων μπορεί να συνιστά Γνωμοδοτικές - Επιστημονικές Επιτροπές για τη στήριξη του έργου της.
Σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 3 του Ν. 3199/03 συστήθηκε Εθνικό Συμβούλιο
Υδάτων με Πρόεδρο τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, στο οποίο συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπό τους:
Υποχρέωση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων είναι να υποβάλλει στη Βουλή και στο
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του υδάτινου
περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και
διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο.
Συγχρόνως σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3199/03 συστήθηκε στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, η
οποία ασκεί τις αρμοδιότητες:
1. Καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου
δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους.
2. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται, την οποία υποβάλλει στην
Εθνική Επιτροπή Υδάτων.
3. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια
κοινοτικά όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και τη
διαχείριση των υδάτων.
4. Εισηγείται τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων
και παρακολουθεί την τήρησή τους σύμφωνα με τα μακροχρόνια και
μεσοχρόνια προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας.
5. Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση
των υδάτων.
6. Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των
υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών και
μεριμνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων.
7. Διαχειρίζεται βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων σε εθνικό
επίπεδο και μεριμνά για τη διαρκή της ενημέρωση. Κρατικές υπηρεσίες,
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νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' ή Β'
βαθμού, καθώς και κάθε φορέας που συμμετέχει στο εθνικό δίκτυο
παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, υποχρεούται να
παρέχει δωρεάν στοιχεία στη βάση δεδομένων. Την ίδια υποχρέωση έχει και
κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί άδεια χρήσης
νερού ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους που καθορίζονται στην άδεια.
8. Παρακολουθεί τη λειτουργία των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών και
παρέχει οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
9. Για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
υποχρεούται να συντάξει πλήρη και αναλυτική έκθεση των χαρακτηριστικών
της, να διαπιστώσει τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην
κατάσταση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων και τέλος να προβεί
στην οικονομική ανάλυση κάθε χρήσης ύδατος στη λεκάνη αυτή.
10. Στις υποχρεώσεις της Επιτροπής είναι να καταρτίσει το Εθνικό Μητρώο
προστατευμένων περιοχών.
11. Φροντίζει, το αργότερο έως το 2015, για την προστασία, αναβάθμιση και
αποκατάσταση όλων των συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και
των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, με
σκοπό την επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και καλού
οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης για τα επιφανειακά
ύδατα των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων,
εκτός αν για αυτά, τα παραπάνω είναι δυσανάλογα δαπανηρά ή αν λόγω
ανωτέρας βίας ή φυσικών αιτιών ή ατυχήματος κάτι τέτοιο δεν καθίσταται
εφικτό.
Στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων, η
οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων ως
πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του
Υπουργείου

Γεωργίας,

έναν

εκπρόσωπο

του

Υπουργείου

Οικονομίας

και

Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και γνωμοδοτεί προς
την

Κεντρική

Περιβάλλοντος,

Υπηρεσία

Υδάτων.

Χωροταξίας

και

Με

κοινή

Δημοσίων

απόφαση

Έργων,

των

Υπουργών

Γεωργίας,

Ανάπτυξης,

Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, ορίζεται εθνικό δίκτυο
παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των

35

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 1ο μέρος Υφιστάμενη Κατάσταση

2020

θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία
τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων που
συμμετέχουν στο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης και κάθε θέμα σχετικό με την
ανάπτυξη και τη λειτουργία του.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3199/03 η προστασία και διαχείριση κάθε λεκάνης
απορροής ποταμού ανήκει στην Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας
εκτείνεται.
Σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται Διεύθυνση Υδάτων μέσω της οποίας ασκούνται οι
αρμοδιότητες της Περιφέρειας για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Η Διεύθυνση Υδάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.

Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των
υδατικών συστημάτων, την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις
ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των
εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών επικίνδυνων ουσιών
προτεραιότητας, την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού βάσει
μακροπρόθεσμης

προστασίας

των

διαθέσιμων

υδάτινων

πόρων, τη

διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην άντληση νερού από τους
υδροφόρους ορίζοντες και τον εμπλουτισμό τους, το μετριασμό των
επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες και την εφαρμογή όλων των
στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευμένες περιοχές.
2.

Εξειδικεύει και εφαρμόζει μακροχρόνια και μεσοχρόνια προγράμματα
προστασίας και διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού.

3.

Καταρτίζει Σχέδια Διαχείρισης και Προγράμματα Μέτρων, όπως προβλέπεται
στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3199/03.

4.

Εφαρμόζει τα Σχέδια Διαχείρισης και τα Προγράμματα Μέτρων και συντάσσει
ετήσια έκθεση εφαρμογής τους. Η ετήσια έκθεση διαβιβάζεται στην
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων.

5.

Καταρτίζει μητρώο προστατευμένων περιοχών το οποίο επανεξετάζεται και
ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και το οποίο, διαβιβάζει στην
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων προκειμένου να καταρτιστεί Εθνικό Μητρώο
προστατευμένων περιοχών.

6.

Μεριμνά για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες
προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης,
ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης.
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Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της ποσότητας και της ποιότητας
των υδάτων και τα αποστέλλει στη βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών
δεδομένων. Παρακολουθεί και ελέγχει τις ποιοτικές παραμέτρους και την
ποσοτική

κατάσταση

των

υδάτων,

την

οικολογική

κατάσταση

των

επιφανειακών υδάτων, καθώς και την κατάσταση των προστατευόμενων
περιοχών.
8.

Συντονίζει όλους τους φορείς για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και
την προστασία των υδάτων.

9.

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιείται ανάλυση των
χαρακτηριστικών

της

κάθε

περιοχής

λεκάνης

απορροής

ποταμού,

επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην
κατάσταση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και οικονομική ανάλυση
της χρήσης των υδάτων.
10. Μεριμνά για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα
επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα.
11. Εφαρμόζει μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή μέσω του ορισμού
οριακών τιμών εκπομπής και προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας.
12. Εφαρμόζει Πρόγραμμα Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση, καθώς και
απορρύπανσης των υδάτων.
13. Σχεδιάζει και επιβάλλει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
14. Επιβάλλει μέτρα για την προστασία των υπογείων υδάτων και την
αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες
δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα.
15. Εκδίδει τις άδειες και ελέγχει την εφαρμογή τους.
16. Επιβάλλει σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες που είναι
πιθανό να υποβαθμίσουν τα ύδατα τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι
πρόσφορα για την προστασία τους.
Σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Ν. 3199/03 το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και
διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Υδάτων συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ως
Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας, ένας
εκπρόσωπος κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υπάγεται στα διοικητικά όρια
της Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος κάθε Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
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(Τ.Ε.Δ.Κ.) των Νομών της Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος όλων των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης της Περιφέρειας, ανά ένας εκπρόσωπος του
Τεχνικού, Εμπορικού, Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ένας εκπρόσωπος κάθε
Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών της Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος των
περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, ένας εκπρόσωπος από κάθε Γενικό
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα
διαχείρισης προστατευμένης περιοχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
1650/86 και του άρθρου 13 του Ν. 3044/02.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων γνωμοδοτεί πριν την έγκριση του Σχεδίου
Διαχείρισης και εκφράζει τη γνώμη του προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων που αυτός του υποβάλλει.
Πριν γνωμοδοτήσει για το Σχέδιο Διαχείρισης το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων, το
δημοσιοποιεί προκειμένου το κοινό να πληροφορηθεί το περιεχόμενό του και να
συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση.
Σύμφωνα με το Ν. 3199/03 (άρθρα 7, 8, 9, 10, 11) προβλέπεται σχέδιο διαχείρισης
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς επίσης και για τη χρήση των
υδάτων, όπου θεσπίζονται γενικοί κανόνες χρήσης των υδάτων και ορίζονται οι
άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης.
Ένα από τα βασικά στοιχεία του Ν. 3199/03 (άρθρο 12) αφορά την ανάκτηση
κόστους για υπηρεσίες ύδατος.
Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες, η μέθοδος και τα επίπεδα ανάκτησης
του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη:
1. την ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής,
2. την επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην
κατάσταση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων,
3. την οικονομική ανάλυση, που διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται,
4. την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
5. τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης,
καθώς και τις γεωγραφικές και τις κλιματολογικές συνθήκες της οικείας
περιοχής.
Με το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φυλ. 54/08-03-2007) καθορίζονται τα μέτρα και οι
διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε
συμμόρφωση των διατάξεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για τη θέσπιση πλαισίου
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κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής των υδάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
Με το συγκεκριμένο Π.Δ. αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9
και 10 του Ν. 1650/1986, καθώς και των άρθρων 4, 5, 6, 7 8, 9 και 15 του Ν.
3199/2003 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Με τη θέσπιση του αναγκαίου πλαισίου μέτρων και διαδικασιών επιτυγχάνεται η
ολοκληρωμένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των εσωτερικών επιφανειακών,
των μεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων νερών, η οποία συνίσταται:
1. στην αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, στην προστασία και βελτίωση της
κατάστασης

των

υδάτινων

οικοσυστημάτων,

καθώς

και

των

αμέσως

εξαρτωμένων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ό,τι
αφορά τις ανάγκες τους σε νερό.
2. στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού βάσει μακροπρόθεσμης
προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων.
3. στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος,
μεταξύ άλλων με ειδικά μέτρα για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων,
εκπομπών και διαφόρων ουσιών προτεραιότητας και με παύση ή τη σταδιακή
εξάλειψη των απορρίψεων εκπομπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών
προτεραιότητας.
4. στη διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπογείων
υδάτων και στην αποτροπή της περαιτέρω μόλυνσής τους και
5. στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες και να συμβάλλει
με αυτό τον τρόπο: Ι) στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και
υπόγειου νερού καλής ποιότητας που απαιτείται για την βιώσιμη, ισόρροπη και
δίκαιη χρήση ύδατος, ΙΙ) σε σημαντική μείωση της ρύπανσης των υπογείων
υδάτων, ΙΙΙ) στην προστασία των χωρικών και θαλάσσιων υδάτων και IV) στην
επίτευξη

των

στόχων

των

σχετικών

διεθνών

συμφωνιών,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την
εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με κοινοτική δράση
δυνάμει του άρθρου 16 § 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την παύση ή τη
σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων
ουσιών προτεραιότητας, με απώτατο στόχο να επιτευχθούν συγκεντρώσεις στο
θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες για μεν τις φυσικώς απαντώμενες ουσίες να
πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο, για δε τις τεχνητές συνθετικές ουσίες να
είναι σχεδόν μηδενικές.
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Ένα στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί αφορά το άρθρο 7 του Π.Δ. 51/2007, που
αναφέρεται στα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου
ύδατος. Ειδικότερα, σε κάθε περιοχή λεκάνης ποταμού, οι αρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων
με τη σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Υγείας της Περιφέρειας προσδιορίζουν:
 όλα τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υδροληψία με σκοπό
την ανθρώπινη κατανάλωση και παρέχουν κατά μέσον όρο άνω των 10 m3
ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα και
 τα υδατικά συστήματα που προορίζονται για τέτοια χρήση μελλοντικά.

Τα

κράτη μέλη παρακολουθούν, σύμφωνα με το παράρτημα V της Οδηγίας, τα
υδατικά συστήματα που παρέχουν κατά μέσο όρο άνω των 100 m3 ημερησίως.
Για κάθε υδατικό σύστημα που προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 1, επιπλέον της
τήρησης των στόχων του άρθρου 4 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
Οδηγίας για τα συστήματα επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των
ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου
16, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό το εφαρμοζόμενο καθεστώς επεξεργασίας
του ύδατος και σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, το ύδωρ που προκύπτει
πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 80/778/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
98/83/ΕΚ.
Για κάθε υδατικό σύστημα που προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 1, εκτός της
τήρησης των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών προτύπων που
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 (παραγρ. 3, 4 και 5), η Δ/νση Υδάτων και η
Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας εξασφαλίζει ότι, με το καθεστώς επεξεργασίας του
νερού που εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το νερό που προκύπτει
πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου
νερού κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
892).
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την προσήκουσα προστασία των προσδιοριζόμενων
υδατικών συστημάτων με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς τους,
έτσι ώστε να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την
παραγωγή πόσιμου ύδατος. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν ζώνες
ασφαλείας για τα υδατικά αυτά συστήματα.
Ειδικότερα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 51/2007 γίνεται αναφορά στην ανάκτηση του
κόστους για υπηρεσίες ύδατος.
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1. Για

την

ανάκτηση

κόστους

που

αφορά

τις

2020

υπηρεσίες

ύδατος,

συμπεριλαμβανομένου και του κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς
πόρους, απαιτείται σχετική οικονομική ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Ν. 3199/2003 η οποία πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IV
και σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
2. Οι

γενικοί

κανόνες

κοστολόγησης

και

τιμολόγησης

των

υδάτων,

συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κόστους, εγκρίνονται με απόφαση της
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων μετά από εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας
Υδάτων και τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Υδάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το
άρθρο 4 (παρ. 1 εδ. δ και παρ. 3) του ως άνω νόμου.
3. Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 πρέπει μέχρι το 2010:
3.1. οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος να παρέχουν κατάλληλα κίνητρα
στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδατικούς
πόρους

και

κατά

συνέπεια

να

συμβάλλουν

στην

επίτευξη

των

περιβαλλοντικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
3.2. να καθιερωθεί κατάλληλη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος,
διακρινόμενων τουλάχιστον σε βιομηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, στην
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος βάσει της οικονομικής
ανάλυσης που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού.
4. Στα Σχέδια Διαχείρισης κάθε λεκάνης απορροής ποταμού που εκπονούνται
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών αναφέρονται οι
προγραμματισμένες ενέργειες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 που
θα συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4
καθώς και η συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του
κόστους των υπηρεσιών ύδατος.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να
θεσπίζονται συγκεκριμένα προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 3199/2003, για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
του παρόντος διατάγματος.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 (δεύτερη περίπτωση) και 3, είναι δυνατό να
μην εφαρμόζονται για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα χρήσης ύδατος, εφόσον
αυτό δε θίγει τους σκοπούς και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του
παρόντος διατάγματος. Οι Περιφέρειες γνωστοποιούν στην Κεντρική Υπηρεσία
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Υδάτων τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζουν πλήρως την
παράγραφο 2 (δεύτερη περίπτωση) στα Σχέδια Διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού, προκειμένου μέσω αυτής να ενημερωθεί σχετικά η Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Με τον Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 29Α/05-02-2013 που αναφέρεται στην κύρωση της από
31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16
του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), και ειδικότερα στο άρθρο 5 περί
θεμάτων τιμολογιακής πολιτικής των υδάτων και λοιπές διατάξεις, επήλθε
τροποποίηση ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 4 του Ν 3199/2003, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280) προστέθηκε νέο
εδάφιο ως εξής: «Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων νοείται στο εξής Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία συνεστήθη με την
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 24/2010 (Α΄ 56). Η Ειδική Γραμματεία
Υδάτων σχεδιάζει και αξιολογεί την εθνική στρατηγική για την προστασία και
διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή
της.

Ειδικότερα

η

Ειδική

Γραμματεία

Υδάτων

έχει

τις

ακόλουθες

αρμοδιότητες:».
2. Στο άρθρο 4 του Ν 3199/2003, στην § 1 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α΄
280), μετά το εδάφιο δ΄ προστέθηκε νέο εδάφιο ε΄, οπότε τα υπόλοιπα εδάφια
μετονομάζονται σε στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ αντίστοιχα. Το νέο εδάφιο ε΄ έχει
ως εξής: «ε) Διαμορφώνει την πολιτική τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος
ανάλογα με τη χρήση τους σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια
Υπουργεία, στο πλαίσιο εξειδίκευσης των γενικών κανόνων κοστολόγησης και
τιμολόγησης των υδάτων, καθώς και της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης
τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του νόμου και τα άρθρα 5, 7 και 8 του
π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), εποπτεύει, αξιολογεί και συντονίζει την εφαρμογή της
πολιτικής αυτής και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής τη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων».
3. Στο άρθρο 4 του Ν 3199/2003, στο τέλος της § 2 του άρθρου 4 του ν.
3199/2003 (Α΄ 280) προστέθηκε νέο εδάφιο ως εξής: «Η κάλυψη αναγκών σε
προσωπικό γίνεται και με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε άλλα
υπουργεία ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του
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δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η
απόσπαση

ή

μετάταξη

πραγματοποιείται

ύστερα

από

αίτηση

του

ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από
κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού
συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων του δημόσιου ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην
οργανική θέση του φορέα προέλευσης τους. Για το προσωπικό που αποσπάται
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) σε
συνδυασμό με το άρθρο 14 του ίδιου νόμου. Το προσωπικό που μετατάσσεται
με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μετατάσσεται με ταυτόχρονη
μεταφορά της οργανικής του θέσης και την ίδια σχέση εργασίας και
υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον για μια πενταετία. Για
το μετατασσόμενο προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της
υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212)».
4. Στο άρθρο 4 του Ν 3199/2003, στο τέλος της § 3 του άρθρου 4 του ν.
3199/2003 (Α΄ 280) η τελευταία φράση διαμορφώθηκε ως εξής: «...την άσκηση
των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της
παραγράφου 1…».
5. Στο άρθρο 4 του Ν 3199/2003, στο τέλος της § 4 του άρθρου 4 του ν.
3199/2003 (Α΄ 280) προστέθηκε νέο εδάφιο ως εξής: «Η κάλυψη αναγκών σε
προσωπικό γίνεται και με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε άλλα
υπουργεία ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του
δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η
απόσπαση

ή

μετάταξη

πραγματοποιείται

ύστερα

από

αίτηση

του

ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από
κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού
συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων του δημόσιου ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην
οργανική θέση του φορέα προέλευσης τους. Για το προσωπικό που αποσπάται
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έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) σε
συνδυασμό με το άρθρο 14 του ίδιου νόμου. Το προσωπικό που μετατάσσεται
με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μετατάσσεται με ταυτόχρονη
μεταφορά της οργανικής του θέσης και την ίδια σχέση εργασίας και
υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον για μια πενταετία. Για
το μετατασσόμενο προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της
υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212)».
6. Στο άρθρο 4 του Ν 3199/2003, στο τέλος της § 1 του άρθρου 6 του ν.
3199/2003 (Α΄ 280) προστέθηκε νέο εδάφιο ως εξής: «Όπου στον παρόντα
νόμο αναφέρεται Περιφέρεια νοείται στο εξής Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπου
αναφέρεται Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων νοείται στο εξής Συμβούλιο
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όπου αναφέρεται Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας νοείται στο εξής Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
7. Η § 2 του άρθρου 7 του Ν. 3199/2003 αντικαταστάθηκε ως εξής:
7.1. Το Σχέδιο Διαχείρισης καταρτίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνώμη του τέως
Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων και νυν Συμβουλίου Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του άρθρου 6 και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων.
7.2. Ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης είναι δυνατόν το Σχέδιο Διαχείρισης να καταρτίζεται, να
αναθεωρείται ή να ενημερώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην
περίπτωση αυτή το Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται από την Εθνική
Επιτροπή Υδάτων μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
εφόσον προηγουμένως τηρηθεί η διαδικασία δημοσιοποίησης που
προβλέπεται

στην

παράγραφο

2.2.

Κατά

την

κατάρτιση,

τελική

επεξεργασία, αναθεώρηση ή ενημέρωση του Σχεδίου Διαχείρισης η Ειδική
Γραμματεία Υδάτων συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και με τα συναρμόδια
Υπουργεία που εκπροσωπούνται στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.
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7.3. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων μεριμνά για την ουσιαστική συμμετοχή του
ενδιαφερόμενου

κοινού

και

των

φορέων

εκπροσώπησης

του,

συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κατά τη διαδικασία εκπόνησης,
αναθεώρησης ή ενημέρωσης του Σχεδίου Διαχείρισης. Για το σκοπό αυτόν
προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου Διαχείρισης θέτοντας
στη διάθεση του εν λόγω κοινού και των φορέων όλα τα σχετικά στοιχεία
και τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει. Ειδικότερα:
7.3.1.Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάρτηση του
προσχεδίου

Διαχείρισης

απευθύνοντας

πρόσκληση

προς

το

ενδιαφερόμενο κοινό και τους φορείς εκπροσώπησης του για να λάβουν
γνώση του περιεχομένου του προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις
τους και να υποβάλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις τους.
Η δημοσιοποίηση του προσχεδίου Διαχείρισης μπορεί να γίνεται και σε
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης,

χρησιμοποιώντας

κάθε

άλλο

επιπλέον

πρόσφορο μέσο.
7.3.2.Για τη διατύπωση και υποβολή παρατηρήσεων και απόψεων παρέχεται
προθεσμία τουλάχιστον έξι (6) μηνών από τη δημοσιοποίηση του. Οι
παρατηρήσεις του κοινού και των φορέων λαμβάνονται υπόψη κατά τη
διαδικασία έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης.» Τροποποίηση του
άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54) Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου
8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54) προστίθεται νέα παράγραφος 3, οπότε οι
υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται σε 4, 5, 6 και 7. Η νέα
παράγραφος 3 έχει ως εξής: «3. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
Υπουργείου
διαμορφώνει,

Περιβάλλοντος,
εποπτεύει,

Ενέργειας

αξιολογεί

και

και

Κλιματικής

συντονίζει

την

Αλλαγής
πολιτική,

τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4
(παρ.1 εδάφιο ε΄ και παράγραφος 4) του ν. 3199/2003. Με αποφάσεις
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και,
εφόσον απαιτείται, του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά
από εισήγηση της ΕΓΥ, είναι δυνατόν να θεσπίζονται κανόνες και μέτρα
που θα εξειδικεύουν την τιμολογιακή πολιτική των υδάτων».
7.4. Τέλος επήλθε τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄ 222), με το
οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190) για την
ΕΥΔΑΠ ως ακολούθως:
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7.4.1.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄ 222), με την
οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν.
1068/1980 (Α΄ 190), ενοποιούνται σε μία παράγραφο που αριθμείται ως
παράγραφος 1 και έχει ως εξής: «1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα
τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με την
επισυναπτόμενη

πρόταση

του

Ειδικού

Γραμματέα

Υδάτων

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
7.4.2. Μετά το τέλος των παραγράφων 1 και 2 της παραγράφου 3 του άρθρου
3 του ν. 2744/1999 (Α΄ 222), όπως ενοποιούνται και αντικαταστάθηκαν
με την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, και προστέθηκαν
νέοι παράγραφοι 2, 3 και 4 που έχουν ως εξής:
7.4.2.1. «Από την 1η Ιουλίου του 2015 τα τιμολόγια των υπηρεσιών
ύδρευσης

και

αποχέτευσης

για

τις

διάφορες

κατηγορίες

καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό
Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση
που η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων έχει αποκλίσεις
από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως εκείνες
διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και
να δημοσιεύονται μαζί με τη δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
7.4.2.2. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια των υπηρεσιών
ύδρευσης

και

αποχέτευσης

για

τις

διάφορες

κατηγορίες

καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται
στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόμενη πενταετία.
7.4.2.3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., η
οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από
πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται
ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους,
τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως,

46

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 1ο μέρος Υφιστάμενη Κατάσταση

2020

ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως
της Εταιρείας.

Έγκριση Γενικών Κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών
Ύδατος (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017)
Με την αριθ. οικ. 135275/17 (ΦΕΚ 1751 Β/22-05-2017) επήλθε έγκριση γενικών
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και καθορίσθηκαν η
μέθοδος και οι διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις
διάφορες χρήσεις του.
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση σκοπός ήταν και είναι η έγκριση γενικών
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες
χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο
καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους των
υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του
κόστους υδατικού πόρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003, όπως ισχύει
και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 51/2007, όπως ισχύει, ώστε
να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων,
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 του ανωτέρω π.δ. και να
διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως
κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι να διασφαλίζει:
1. Ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες
για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και,
2. Επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του
κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που καθορίζεται στα
εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών λαμβάνοντας
υπόψη, όπου απαιτείται, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές
επιπτώσεις της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές
συνθήκες.
Στο άρθρο 2, στο πεδίο εφαρμογής αναφέρεται ότι:
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ύδατος για τις χρήσεις που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 146896/2014
(Β΄ 2878), όπως ισχύει, καθώς και στις υπηρεσίες παροχής αποχέτευσης και
επεξεργασίας λυμάτων. Οι υπηρεσίες αυτές δύναται να παρέχονται στα
δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά οργανωμένα συλλογικά δίκτυα παροχής
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υπηρεσιών ύδατος (επεξεργασμένου ή ανεπεξέργαστου), καθώς και στις εκτός
οργανωμένων συλλογικών δικτύων (μεμονωμένες) υδρογεωτρήσεις.
2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται: α) στις υπηρεσίες ύδατος για
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και β)
στις απολήψεις ύδατος από πηγάδια/φρέατα, εκτός των απολήψεων από
γεωτρήσεις. Με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις
ειδικότερες προβλέψεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3199/2003 που προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο (παρ.1β) του ν. 4117/2013,
είναι δυνατόν να καθορίζεται ειδικότερα ποια πηγάδια/ φρέατα και με ποια
κριτήρια θα εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Τα κυριώτερα σημεία της απόφασης αναφέρονται:
1. Στο Άρθρο 4 «Γενικοί κανόνες προσδιορισμού χρηματοοικονομικού
κόστους»
1.1. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
1.1.1.Κόστος κεφαλαίου (Κ) το οποίο αποτελείται από: α) από το
αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο και β) το κόστος ευκαιρίας του
επενδεδυμένου κεφαλαίου
1.1.2.Λειτουργικό κόστος (Λ) το οποίο περιλαμβάνει τις σταθερές δαπάνες και
τις μεταβλητές δαπάνες
1.1.3.Κόστος συντήρησης (Σ)
1.1.4.Κόστος διοίκησης και άλλα κόστη (Δ) τα οποία

περιλαμβάνουν τα

κόστη που σχετίζονται με τη διοίκηση του φορέα παροχής της
υπηρεσίας ύδατος
1.1.5.Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης σε άνυδρες περιοχές που
εφοδιάζονται με μεταφερόμενο νερό, το κόστος μεταφοράς νερού δεν
λαμβάνεται υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς
1.1.6.Για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, ακολουθείται η
μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι
1.1.7.Σε περίπτωση υπηρεσιών παροχής νερού σε άνυδρες περιοχές οι
οποίες εφοδιάζονται με μεταφερόμενο νερό, το κόστος μεταφοράς του
νερού δεν λαμβάνεται υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς, εφόσον
έχει ήδη καλυφθεί μέσω κρατικής επιχορήγησης
1.1.8.Ο προσδιορισμός του Χρηματοοικονομικού Κόστους, σύμφωνα με το
παρόν άρθρο, πραγματοποιείται από όλους τους παρόχους για πρώτη
φορά μέχρι 31/12/2017
2. Στο Άρθρο 7 «Κοινή διαδικασία τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος»
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2.1. Η διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης γνωστοποιεί ως τις
31/10 κάθε έτους στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, καθώς και τους
ΟΤΑ Α΄ βαθμού το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου / Μ3 που
αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες.
2.2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος από το 2018 και μετά εντός του 1ου 6μήνου
κάθε έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγια τους, και κοινοποιούν τη σχετική
απόφαση στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
εκδίδει συστάσεις εφόσον απαιτείται και ενημερώνει την ΕΓΥ.
2.3. H είσπραξη του Περιβαλλοντικού Τέλους από τους τελικούς χρήστες
γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Το ποσό αποδίδεται στο πράσινο
ταμείο, σε ειδικό λογαριασμό που συστήνεται για την υλοποίηση των
συμπληρωματικών μέτρων (άρθρο 12, § 5 ΠΔ 51/2007. Από το ανωτέρω
ποσό 2,5% παρακρατείται από τους παρόχους, με εξαίρεση τις
πολυμετοχικές εταιρείες, όπως ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, έναντι του κόστους
παροχής υπηρεσιών
3. Στο Άρθρο 8 «Γενικό πλαίσιο υπηρεσιών»
3.1. Η τιμολογιακή πολιτική εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση του κόστους και
μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο
3.2. Οι χρήστες ύδατος που μπορούν να εμπίπτουν στην υπηρεσία παροχή
ύδατος είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 § 1. Για λόγους
επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, δύναται να προβλέπεται ειδικό
διαφορετικό τιμολόγιο σε ειδικές χρήσεις ύδατος, όπως στρατιωτικές
εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων
χωρών, πυροσβεστική
4. Στο Άρθρο 9 «Γενικοί κανόνες τιμολόγησης»
4.1. Η τιμολόγηση από τους παρόχους των υπηρεσιών παροχής νερού
ύδρευσης (πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) και αποχέτευσης &
επεξεργασίας λυμάτων καθορίζεται με στόχο τα συνολικά τους έσοδα να
καλύπτουν το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου παρόχου. Στη
περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα
πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του
κόστους, με εξαίρεση έτη στα οποία προηγήθηκαν περίοδοι καταστάσεων
έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 14689/2014 (Β’
2878)
4.2. Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται
κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους. Στις περιπτώσεις που αυτό
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δεν είναι εφικτό επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις
των υπηρεσιών ύδατος οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό
αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου
έτους. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το
ποσοστό ανάκτησης κόστους είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 10% από
το μέσο όρο ανάκτησης κόστους του υδατικού διαμερίσματος. Στην
περίπτωση αυτή, η αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του
ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους. Οι ανωτέρω
περιορισμοί θα επανεξεταστούν σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη της
εφαρμογής της παρούσας Απόφασης.
4.3. Ο τρόπος τιμολόγησης των τελικών χρηστών γίνεται βάσει της μεθόδου
τιμολόγησης κατά αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη βάσει της μεθόδου αυτής,
αποτελούνται από ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα
όγκου νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού)
4.4. Το σταθερό τέλος εκτιμάται έτσι ώστε να αντανακλά και να ανακτά το
πάγιο/ σταθερό κόστος κάθε παρόχου και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση
ανά μετρητή νερού
4.5. Κάθε πάροχος υποχρεούται να καταγράφει τους χρήστες του, τις
ποσότητες ύδατος που παρέχει για κάθε χρήση σε κάθε χρήστη, τα
στοιχεία κόστους του και τα έσοδα από κάθε χρήστη
5. Στο Άρθρο 14 «Γενικοί κανόνες και κατευθύνσεις βελτίωσης υπηρεσιών
ύδρευσης»
5.1. Όταν η τρέχουσα ανάκτηση κόστους είναι χαμηλή και η τρέχουσα μέση
χρέωση/μ3 κατανάλωσης είναι υψηλή, επείγει η εξέταση ρυθμίσεων, τόσο
βραχυχρόνιων (2 έτη) όσο και μακροχρόνιων (πάνω από 5 έτη) (μέσω
επενδύσεων), για μείωση του κόστους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
μακροχρόνια έμφαση είναι στην εξοικονόμηση κόστους. Όταν, για
αντικειμενικούς λόγους αυτή δεν είναι εφικτή, αντιμετωπίζεται η αύξηση
χρεώσεων μόνο ως βαθμιαία σταδιακή προσαρμογή για βελτίωση της
ανάκτησης κόστους σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
5.2. Εάν η τρέχουσα μέση χρέωση/μ3 κατανάλωσης είναι χαμηλή και η
ανάκτηση κόστους υψηλή, προηγείται ο έλεγχος του κόστους πριν
αποφασιστεί προσαρμογή χρεώσεων
5.3. Εάν η ανάκτηση κόστους είναι πολύ χαμηλή, αλλά και η τρέχουσα μέση
χρέωση/ μ3 κατανάλωσης είναι χαμηλή, θεωρείται ότι υπάρχει περιθώριο
μικρής άμεσης προσαρμογής της χρέωσης για άμεση μερική βελτίωση της
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ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Η βελτίωση της ανάκτησης και
πάλι επιδιώκεται σε μεσοπρόθεσμο (3 - 5έτη) και μακροπρόθεσμο (πάνω
από 5 έτη) ορίζοντα μετά την εξέταση και διόρθωση του κόστους
6. Στο Άρθρο 15 «Κυρώσεις»
6.1. Σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζονται
οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.
3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει («1. Σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, καθώς και στους παραβάτες των όρων και των περιορισμών
που καθορίζονται στις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11,
επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από 100 ευρώ μέχρι 600.000
ευρώ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ
ΑΡΘ. 24 ΤΟΥ Ν. 4315/14, ΦΕΚ-269 Α/24-12-14 ). Η Ειδική Γραμματεία
Υδάτων εισηγείται, σύμφωνα με το 3 της κοινής υπουργικής απόφασης
322/2013, στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων πολιτική προστίμων σε
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας, και ιδίως
των άρθρων 4-14, το αργότερο έως τις 31/12/2017 με σκοπό οι
προβλεπόμενες κυρώσεις να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές. Η παρακολούθηση και η επιβολή προστίμων στο πλαίσιο
της εφαρμογής της πολιτικής προστίμων του προηγούμενου εδαφίου
υλοποιείται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
7. Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, όπου και γίνεται:
7.1. Εκτίμηση χρηματοοικονομικού κόστους που λαμβάνει υπόψη:
7.1.1.Στοιχεία κεφαλαίου κόστους
7.1.2.Λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης
7.1.3.Κόστος διοίκησης
7.2. Εκτίμηση περιβαλλοντικού πόρου που λαμβάνει υπόψη:
7.2.1.Την συσχέτιση του περιβαλλοντικού κόστους με σχετικές χρήσεις
ύδατος ανά υδατικό σύστημα
7.2.2.Άθροιση του περιβαλλοντικού κόστους σε ένα σύνολο ανά χρήση
ύδατος
7.2.3.Εκτίμηση μοναδιαίου περιβαλλοντικού κόστους σύμφωνα με σχέδιο
διαχείρισης (ΛΑΠ)
7.2.4.Το κόστος των δομικών έργων, που συμπεριλαμβάνονται στο
Πρόγραμμα των Συμπληρωματικών Μέτρων του εκάστοτε ισχύοντος
Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ, θα υπολογίζεται στον ετήσιο υπολογισμό του
περιβαλλοντικού κόστους μέσω συντελεστή απόσβεσης του δομικού
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έργου ίσου με 2%. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων
αυτών, το κόστος αυτό θα υπολογίζεται στο χρηματοοικονομικό κόστος
και δεν θα υπολογίζεται πλέον ως Περιβαλλοντικό Κόστος
7.3. Εκτίμηση κόστους πόρου που λαμβάνει υπόψη:
7.3.1.Συσχέτιση του κόστους πόρου με σχετικές χρήσεις ύδατος ανά υδατικό
σύστημα
7.3.2.Άθροιση του κόστους πόρου σε ένα σύνολο ανά χρήση ύδατος
7.3.3.Εκτίμηση μοναδιαίου κόστους πόρου σύμφωνα με σχέδιο διαχείρισης
(ΛΑΠ)
7.3.4.Το κόστος των δομικών έργων, που συμπεριλαμβάνονται στο
Πρόγραμμα των Συμπληρωματικών Μέτρων του εκάστοτε ισχύοντος
Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ, θα υπολογίζεται στον ετήσιο υπολογισμό του
κόστους πόρου μέσω συντελεστή απόσβεσης του δομικού έργου ίσου
με 2%. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αυτών, το
κόστος αυτό θα υπολογίζεται στο χρηματοοικονομικό κόστος και δεν θα
υπολογίζεται πλέον ως Κόστος πόρου.
Η παρούσα μελέτη που αναφέρεται στην διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής της
ΔΕΥΑ Δελφών, λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω, ώστε ο καθορισμός της
τιμολόγησης να διασφαλίζει ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό θα παρέχει
επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και,
επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που καθορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της αποκατάστασης καθώς
και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
Κόστος ανάκτησης φυσικών πόρων
Η ανάκτηση του κόστους για υπηρεσίες ύδρευσης, όπως είναι γνωστό, αποτελεί
βασικό στοιχείο της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Ειδικότερα στο άρθρο 9 της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ γίνεται αναφορά για την
ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, όπου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
τόσο το κόστος για το περιβάλλον όσο και για τους φυσικούς πόρους, λαμβάνοντας
υπόψη την οικονομική ανάλυση που διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και
ειδικότερα σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει» προωθεί ως γνωστό τη βιώσιμη χρήση ύδατος δεδομένου ότι ο ρυπαίνων
διαθέτει πλέον ένα «επαρκές κίνητρο» για να μειώσει ή να αποφύγει τη ρύπανση και
να πετύχει σωστή οικονομική κατανομή των δαπανών.
Η οικονομική ανάλυση επομένως πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς
στόχους που τίθενται στο άρθρο 4 και το πρόγραμμα μέτρων του άρθρου 11 της
Οδηγίας, με σκοπό να επισημανθεί μέχρι ποιο σημείο τα υπάρχοντα ή νέα
περιβαλλοντικά πρότυπα ανταποκρίνονται ή όχι στις δαπάνες της περιβαλλοντικής
ζημιάς που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας που παρατηρείται ως
προς την κατανομή ύδατος και τη ρύπανση που προκαλείται.
Στο σημείο αυτό, για να γίνει κατανοητό το τι προβλέπει η Οδηγία και τι εννοούμε με
τον όρο «ανάκτηση του κόστους για υπηρεσίες ύδρευσης», παραθέτουμε ορισμούς
που έχουν δοθεί.
Με τον όρο «κόστος φυσικών πόρων» εννοούμε την απώλεια οφέλους λόγω
περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών πόρων σε βαθμό μεγαλύτερο του φυσικού
ρυθμού. Σύμφωνα με την ECO2, Working Group 2B (Roy Brouwer) 14 με τον όρο
«κόστος φυσικών πόρων» εννοούμε το κόστος ευκαιρίας μιας συγκεκριμένης χρήσης
του νερού υπό συνθήκες σπανιότητας, που είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ της
οικονομικής αξίας (σε όρους καθαρού οφέλους) της παρούσας ή της μελλοντικής
χρήσης ύδατος και της οικονομικής αξίας (σε όρους καθαρού οφέλους) της
καλύτερης παρούσας ή μελλοντικής εναλλακτικής χρήσης του. Επίσης το κόστος
φυσικών πόρων προκύπτει μόνο εάν μια εναλλακτική χρήση του ύδατος παράγει

14

R. Brouwer, et al (2004), Assessment of Environmental and Resource Costs in the Water Framework
Directive. Information sheet prepared by Drafting Group ECO2 Common Implementation Strategy,
Working Group 2B, RIZA working document nr: 2004.203X, p. 6
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υψηλότερη οικονομική αξία από την παρούσα ή την προβλεπόμενη μελλοντική
χρήση του. Αυτό οφείλεται στην οικονομικά αναποτελεσματική κατανομή του ύδατος
στο χρόνο ή ανάμεσα σε εναλλακτικές χρήσεις.
Σύμφωνα με την WATECO με τον όρο «κόστος φυσικών πόρων» εννοούμε το
κόστος των διαφυγόντων ευκαιριών που υφίστανται άλλες χρήσεις, λόγω της
μείωσης του πόρου πέρα από το φυσικό ποσοστό της ανάκτησης ή αποκατάστασης
του. Το κόστος αυτό συνδέεται με την υπερεκμετάλλευση των υπογείων υδάτων και
αφορά τους μελλοντικούς, αλλά και τους σημερινούς χρήστες. Το κόστος
διαφυγόντων ευκαιριών πρέπει να υπολογίζεται στο χρηματικό κόστος, αν και είναι
αρκετά περίπλοκο. Σε κάθε περίπτωση είναι πασιφανές ότι το κόστος σε φυσικούς
πόρους έχει ποσοτικό χαρακτήρα και μπορεί να υπολογισθεί, σε αντίθεση με το
περιβαλλοντικό κόστος που αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού 15.
Η χρησιμοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας ως κριτήριο για την διάκριση των
δαπανών του κόστους φυσικών πόρων από τις περιβαλλοντικές δαπάνες, δεν
αποκλείει μια πιθανή επικάλυψη των δαπανών, στοιχείο που πρέπει να αποφεύγεται
για να μην οδηγηθούμε σε διπλό υπολογισμό και σε πρόσθεση επιπλέον κόστους 16.
Οφείλουμε επομένως να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι εκτός από την οικονομική
ανάλυση και την ανάλυση κόστους-οφέλους, οι φορείς χάραξης πολιτικής
προκειμένου να υπολογίσουν περιβαλλοντικούς στόχους μπορούν να περιλάβουν
και οικονομικά κριτήρια αποδοτικότητας εκτός από οικολογικά κριτήρια στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων τους.
Η Οδηγία διαχωρίζει τις υπηρεσίες από τις χρήσεις νερού προσδιορίζοντας τις
υπηρεσίες νερού ως το σύνολο των διεργασιών που παρεμβάλλονται μεταξύ των
φυσικών υδατικών πόρων και των χρήσεων. Με βάση τον ορισμό αυτό, υπηρεσίες
νερού

αποτελούν

οποιεσδήποτε

ενέργειες

που

μεταβάλλουν

τα

βασικά

χαρακτηριστικά του φυσικά διαθέσιμου νερού αλλά και του νερού που αποβάλλεται
μετά από κάθε χρήση. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην Οδηγία, τα
χαρακτηριστικά που μεταβάλλονται από τις υπηρεσίες νερού περιλαμβάνουν:
 Τη χωρική κατανομή των υδατικών πόρων (δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης,
αποχετευτικά κλπ).
 Τη χρονική κατανομή των υδατικών πόρων (φράγματα και λιμνοδεξαμενές για
ύδρευση, άρδευση ή άλλες χρήσεις).
 Το ύψος του νερού (φράγματα και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις).
15
16

WATECO (2003), page 120
Ingo Heinz, (2005), How can the WFD cost categories made more feasible, Second International p. 1-

8
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 Τη χημική σύσταση του νερού (φιλτράρισμα νερού για ύδρευση, αφαλάτωση
θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για ύδρευση και βιομηχανική χρήση,
επεξεργασία υγρών αποβλήτων).
 Τη θερμική ρύπανση (ψύξη του νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή
ενέργειας).
Οι χρήσεις νερού περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών νερού καθώς και
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που έχουν σημαντική επίπτωση στην κατάσταση του.
Ο ορισμός αυτός καλύπτει το σύνολο σχεδόν των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων,
όπως γεωργία, νοικοκυριά, βιομηχανία, ναυσιπλοΐα, αντιπλημμυρική προστασία,
παραγωγή ενέργειας.
Για τον προσδιορισμό των φορέων παροχής υπηρεσιών, των χρηστών και των
ρυπαντών πρέπει να καθοριστεί αφενός η γεωγραφική έκταση που καλύπτεται από
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αφετέρου το είδος του φορέα που τις παρέχει.
Επίσης, απαραίτητος είναι ο καθορισμός του είδους και της έκτασης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και χρήσεις. Η
γεωγραφική έκταση στην οποία πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση των
χρήσεων και υπηρεσιών νερού μπορεί να καθοριστεί με βάση διαφορετικά κριτήρια,
όπως τα όρια των υδατικών λεκανών, οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες
δραστηριοποιούνται διαφορετικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή τελικά η αγορά
που καλύπτει κάθε εταιρεία. Το πρόβλημα γίνεται πολύπλοκο σε περιπτώσεις όπου
οι υδατικοί πόροι μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται εκτός των ορίων των υδατικών
λεκανών στις οποίες ανήκουν (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΕΥΔΑΠ που
εκμεταλλεύεται

υδατικούς

πόρους

που

ανήκουν

σε

διαφορετικά

Υδατικά

Διαμερίσματα, ενώ η αγορά στην οποία απευθύνεται καλύπτει μόνο την Αττική).
Το είδος του φορέα παροχής υπηρεσιών νερού επηρεάζει τη δυνατότητα εκτίμησης
του συνολικού κόστους των υπηρεσιών αλλά και της κατανομής του στους χρήστες.
Το πρόβλημα αυτό τίθεται όταν μέρος των υπηρεσιών προσφέρεται από τους ίδιους
τους χρήστες (π.χ. ιδιόκτητες γεωτρήσεις για άρδευση). Στην περίπτωση αυτή είναι
δυσκολότερο να εκτιμηθεί το κόστος των υπηρεσιών που ήδη καλύπτονται από τους
χρήστες, όπως επίσης και το επιπλέον κόστος που πρέπει να καλυφθεί 17.
Η οποιαδήποτε αξιολόγηση των περιβαλλοντικών δαπανών πρέπει να βασίζεται σε
αναλύσεις ειδικών, με δύο κύριες προσεγγίσεις στην εκτίμηση του περιβαλλοντικού
κόστους: την μία βασιζόμενη στο κόστος και την άλλη στο όφελος που προκύπτει. Η
προσέγγιση εκτίμησης των δαπανών πρέπει να βασίζεται στον υπολογισμό
Δ. Ασημακόπουλος και Δ. Βοϊβόντας, (2002) “Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

17
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δαπανών, οι οποίες θα στοχεύουν στην προστασία του νερού ενάντια στις
περιβαλλοντικές ζημιές. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν
βήματα που θα περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική εκτίμηση των ζημιών στο
πλαίσιο της αποκατάστασής τους και θα πρέπει να παρέχουν:
1. τη δυνατότητα να ποσοτικοποιηθεί η περιβαλλοντική ζημία μέσω εκτίμησης.
2. τη δυνατότητα να υπάρξει οικονομική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ζημίας.
3. τη

δυνατότητα

να

υπάρξει

θεσμική

και

οικονομική

αξιολόγηση

των

περιβαλλοντικών δαπανών μέσω μηχανισμών, αλλά και της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει».
Ως γνωστό οι δαπάνες ευκαιρίας σχετίζονται με την έλλειψη πόρων, υπό την έννοια
ότι ενσωματώνουν την αξία που θα μπορούσε να παραχθεί, εάν οι πόροι
χρησιμοποιούνταν με έναν οικονομικά αποτελεσματικότερο τρόπο. Ως κόστος
ευκαιρίας,

εννοούμε

το

υπολογιστικό

ή

εναλλακτικό

κόστος

(Opportunity

cost/Alternative cost), που στην ουσία είναι το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει
από τη χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων συντελεστών παραγωγής κατά τον
επωφελέστερο δυνατό τρόπο 18. Κόστος ευκαιρίας είναι εκείνο το οποίο δεν παίρνει
τη μορφή χρηματικής εκροής όπως γίνεται με το ιστορικό κόστος. Ο υπολογισμός του
κόστους ευκαιρίας για να είναι ακριβής, λαβαίνει υπόψη την απώλεια εσόδου, που
οφείλεται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος συντελεστής παραγωγής χρησιμοποιείται
στην οικονομική μονάδα, αντί να χρησιμοποιείται σε μια δραστηριότητα έξω από
αυτή ή ότι συγκεκριμένα παραγωγικά μέσα χρησιμοποιούνται για το σκοπό Α αντί
του Β 19.
Τέλος, η προσέγγιση οφέλους βασίζεται στην εκτίμηση της απώλειας ευημερίας λόγω
της περιβαλλοντικής ζημιάς ή στην αύξηση της ευημερίας, εφόσον η περιβαλλοντική
ζημιά αποφεύγεται μέσω αποδεκτών μέτρων αποζημίωσης.
Εφόσον ισχύει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» - είτε άμεσα μέσω της υπάρχουσας
τιμής, είτε έμμεσα μέσω μηχανισμών χρηματοδότησης που αποτρέπουν την πιθανή
ζημιά στους υδατικούς πόρους και στους χρήστες ύδατος, - οι εσωτερικές
περιβαλλοντικές δαπάνες θα πρέπει να αναφέρονται και ως δαπάνες προστασίας
του περιβάλλοντος. Οι εν λόγω δαπάνες σχετίζονται άμεσα με τις πιθανές απώλειες
ευημερίας λόγω της επελθούσας περιβαλλοντικής αλλαγής. Αντιθέτως, οι δαπάνες
προστασίας του περιβάλλοντος δεν σχετίζονται άμεσα με την απώλεια κέρδους
(ευημερίας) ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής ζημιάς (που αποφεύγεται), αλλά
απλά αφορούν υπάρχουσες δραστηριότητες και μέτρα προστασίας που πρέπει να
18
19

Τότσης Ν. (1991), “Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο”, § 750, σελ. 473
ΥΠ.ΟΙ.Ο., ΕΛΚΕΠΑ, (1987), “Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο”, § 5.1.302 εδ. 11, σελ. 497
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λαμβάνονται. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι
μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί κατά την έρευνα μιας οικονομικά αποδοτικής
λύσης, εφόσον αυτοί προκρίνονται αντί της επιβολής περιβαλλοντικών προτύπων
βασισμένων σε κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη ότι η
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών δαπανών και του κόστους φυσικών πόρων
εξυπηρετεί συχνά διαφορετικούς στόχους, ανάλογα με το πού εφαρμόζεται η
Κοινοτική Οδηγία.
Το πρόβλημα των περιβαλλοντικών δαπανών και των δαπανών κόστους φυσικών
πόρων μπορεί κάλλιστα να βασισθεί και να αναλυθεί σύμφωνα με την νεοκλασσική
οικονομική θεωρία της ευημερίας 20. Στο διάγραμμα 4 που ακολουθεί περιγράφεται η
καμπύλη περιβαλλοντικών ζημιών και η καμπύλη κόστους ελέγχου ρύπανσης. Ο
κάθετος άξονας αναφέρεται στο οριακό κόστος, ενώ ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται
στην μείωση της ρύπανσης.
Η ρύπανση, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την κατανάλωση, ή από την παραγωγή,
δημιουργεί αλληλεξαρτήσεις που διαταράσσουν τις συνθήκες αριστοποίησης, όταν
υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός στην οικονομία. Για την κατάδειξη της αρνητικής
περιβαλλοντικής εξωτερικότητας και με δεδομένο ότι οι φορείς ή οι χρήστες (Α)
δημιουργούν στερεά, υγρά ή απόβλητα που επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή (Β)
η σχέση που χρησιμοποιούμε είναι:

dfA ∂fB
−
dLA ∂LA
∂fB
SMPB =
∂LB

=A
SMP

Όπου:
SMPA, SMPB = Κοινωνικό Οριακό Προϊόν
fA, fB = παραγωγή προϊόντος που παράγεται από επιχειρήσεις Α και Β
LA, LB = ποσότητα εισροής L που απασχολείται στις επιχειρήσεις Α και Β
Στην περίπτωση αυτή η εξωτερικότητα είναι αρνητική γιατί δημιουργεί συμπιεστικές
επιδράσεις στην παραγωγή (Β), ενώ το κοινωνικό οριακό προϊόν του φορέα (Α) είναι
μικρότερο από το οριακό προϊόν του ίδιου του φορέα.

20

Roy Brouwer, (2004), Assessment of Environmental and Resource Costs in the Water Framework
Directive, Information sheet prepared by Drafting Group ECO2 Common Implementation Strategy,
Working Group 2B, p. 20-26
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Διάγραμμα 1: Καμπύλη δαπανών – Καμπύλη Περιβαλλοντικών ζημιών

Όπως γνωρίζουμε στον τέλειο ανταγωνισμό η παραγωγή αριστοποιείται όταν το
οριακό προϊόν της εισροής είναι ίσο με μηδέν. Επομένως ισχύει η σχέση που δίνει
την ισότητα των ιδιωτικών οριακών προϊόντων και όχι η σχέση που δίνει την ισότητα
των κοινωνικών οριακών προϊόντων. Συνεπώς η μόλυνση του περιβάλλοντος
συνεπάγεται διαταραχή των συνθηκών αριστοποίησης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει
τέλειος ανταγωνισμός στην οικονομία 21.
Η καμπύλη κόστους ελέγχου ρύπανσης περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
που λαμβάνονται με στόχο να μειώσουν την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται
και απεικονίζει τις αυξημένες δαπάνες που καταβάλλονται για την ανάκτηση του
κόστους φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους. Η καμπύλη δαπανών
ζημίας απεικονίζει σε χρηματικούς όρους τη ζημιά που προκαλείται από τους
χρήστες. Οι αυξημένες δαπάνες που καταβάλλονται για μείωση του κόστους
υποδηλούν ότι η καμπύλη περιβαλλοντικών ζημιών έχει αρνητική κλίση. Επομένως
μπορούμε να αναφέρουμε ότι η καμπύλη περιβαλλοντικών ζημιών ταυτίζεται με το
οριακό όφελος που προέρχεται από τη μείωση της ρύπανσης κατά μία απειροστή
μονάδα. Θεωρητικά και οι δύο καμπύλες είναι γνωστές και μας επιτρέπουν να
φτάσουμε στο βέλτιστο οικονομικό έλεγχο της ρύπανσης που επιτυγχάνεται στην
τομή των δύο καμπυλών κόστους και μας δίνει το σημείο ισορροπίας (P*, Q*)

21

Ν. Μαρματάκης, (1980), Μικροοικονομική Ανάλυση σελ. 444-446
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Σύμφωνα με τη θεωρία του Arthur Cecil Pigou (1877-1959 Βρετανός Οικονομολόγος
με έργα: The Economics of Welfare 1920, Essays in Applied Economics, 1923 An
Analysis of Supply, 1928) το κόστος ελέγχου της ρύπανσης είναι ιδιωτικό κόστος και
το κόστος των ζημιών είναι κοινωνικό κόστος. Η εξίσωση των δύο ειδών κόστους
οφείλει να γίνεται σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού. Τα προβλήματα που
εμπεριέχει αυτή η ανάλυση είναι πολλά και κυρίως είναι ενδογενή. Η απλή ανάλυση
της θεωρίας δεν μπορεί να δώσει μια μηχανιστική λύση με καθολική παραδοχή και
γενική εφαρμοσιμότητα. Σύμφωνα με τη θεωρία που ανέπτυξε για την μονοπωλιακή
και μονοψωνιακή εκμετάλλευση, εκείνο που για τον Α θεωρείται δίκαιη αμοιβή και
ορθή διανομή εισοδήματος για τον άλλο θεωρείται εσφαλμένο και άδικο. Μπροστά
στην εν λόγω απροσδιοριστία είναι δύσκολο να καθορισθεί αν αντικείμενο της
εκμετάλλευσης είναι η εργασία ή και άλλοι συντελεστές παραγωγής. Πέρα από την
υπόθεση του τέλειου ανταγωνισμού που έχει δεχτεί σε όλα τα επίπεδα κριτική, η
κατασκευή των οριακών καμπυλών για περιβαλλοντικά αγαθά διαφαίνεται ως το
κύριο πρόβλημα. Η καμπύλη του κόστους των ζημιών θα πρέπει θεωρητικά να
αποτυπώνει τη χρηματική αξία της ζημιάς που υφίσταται η κοινωνία. Όμως αυτό είναι
ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί εισέρχεται ο παράγοντας της αβεβαιότητας. Αυτός μαζί με
την ελλιπή γνώση και πληροφόρηση δεν μπορούν να μας δώσουν αξιόπιστες
απαντήσεις στο ποιές λειτουργίες του οικοσυστήματος ζημιώνονται και ποιός τελικά
επωμίζεται το κόστος.
Το αδιέξοδο από μια ανάλυση κόστους-οφέλους μπορεί να επιλυθεί με τη μέθοδο του
“κόστους αποτελεσματικότητας” (cost effectiveness). Η διαγραμματική απεικόνιση
φαίνεται και πάλι στο διάγραμμα 4. Η καμπύλη του κόστους ελέγχου της ρύπανσης
παραμένει, αλλά στην παρούσα κατάσταση με κόστος Α (τρέχον κόστος) οφείλουμε
να προβούμε σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που σκοπό θα έχουν να
αυξήσουν τις δαπάνες που καταβάλλονται για έλεγχο της ρύπανσης με ταυτόχρονη
συρρίκνωση των περιβαλλοντικών ζημιών, ώστε να βρεθούμε στην επιθυμητή
κατάσταση Β (επιθυμητό κόστος), που ως αποτέλεσμα θα έχει τη μείωση των
περιβαλλοντικών ζημιών που προκαλούνται λόγω των αυξημένων δαπανών που θα
έχουν καταβληθεί για τη μείωσή τους. Ουσιαστικά τα εμβαδά κ και λ αποτελούν το
συνολικό περιβαλλοντικό κόστος. Η ανάλυση του κόστους αποτελεσματικότητας είναι
εργαλείο που χρησιμοποιείται στην Οδηγία για τα ύδατα και αποτελεί τη δεύτερη
καλύτερη λύση από οικονομικής πλευράς.
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Η European Union of National Associations of Water Suppliers and Waste Water
Services (EUREAU) 22, αναφέρει ότι προκειμένου να υπολογισθεί το κόστος φυσικών
πόρων πρέπει να γνωρίζουμε:
1. τις δαπάνες υπηρεσιών ύδατος που πρέπει να ανακτηθούν από τους χρήστες
και
2. το βαθμό στον οποίο οι χρήστες ύδατος πρέπει να συμβάλλουν στην
αποκατάσταση των δαπανών.
Σύμφωνα με τη EUREAU πάντα αναφέρει ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κάλυψη
του κόστους υπηρεσιών ύδατος είναι μια διαφορετική έννοια από την κάλυψη του
συνόλου του κόστους των φορέων που ασχολούνται με τις υπηρεσίες ύδατος. Οι
δαπάνες που αναλαμβάνουν οι φορείς δεν προκαλούνται όλες από τους χρήστες
νερού, αλλά ορισμένες εξ αυτών προέρχονται από άλλες κατηγορίες χρηστών ύδατος
και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, για να
υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού του κόστους φυσικών πόρων, απαιτείται
προηγουμένως αξιολόγηση του οικονομικού κόστους, πρώτον επειδή οι οικονομικές
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους φορείς και δεύτερον για να αξιολογηθεί το
κόστος ανάκτησης, στην υποθετική περίπτωση που οι φορείς είχαν εισάγει τις αρχές
της Οδηγίας και ίσχυε η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Για τον υπολογισμό του οικονομικού κόστους πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος
υπηρεσιών και ειδικότερα οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και επένδυσης,
καθώς και γεωγραφικοί, πολιτιστικοί, οικονομικοί κ.λ.π., παράγοντες που διαφέρουν
όχι μόνο μεταξύ των κρατών αλλά και εντός των περιφερειών των ίδιων των κρατών.
Με αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι σημαντικό στοιχείο αποτελεί η
ανυπαρξία ως και σήμερα του κόστους ανάκτησης των φυσικών πόρων, με
αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη απώλεια υδατικών πόρων που αναπόφευκτα
οδηγεί πρώτον στην υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα και δεύτερον στην
αύξηση των λειτουργικών δαπανών (επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, συχνότερες
συντηρήσεις γεωτρήσεων, γεωτρήσεις σε μεγαλύτερο βάθος, δικτύου κ.λ.π.), με
συνέπεια αύξηση της τιμής του νερού, η οποία θα μπορούσε ως ένα σημείο να
αποφευχθεί, αν υπήρχε η δυνατότητα μείωσης των απωλειών των φυσικών πόρων.

Περιβαλλοντικό Κόστος
Η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους

περιλαμβάνει

τις ζημιές που

προκαλούνται στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα γενικότερα από τη χρήση του
22

EUREAU, (2004), Water Framework Directive, Determination of cost recovery, p. 1-12
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νερού. Η εκτίμηση στηρίζεται κατά πρώτον στην ανάλυση των επιπτώσεων των
χρήσεων νερού στα οικοσυστήματα και τους υδατικούς πόρους, καθώς και στην
απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους.
Σύμφωνα με την WATECO, ως «περιβαλλοντικό κόστος» εννοούμε τη ζημία που οι
χρήσεις ύδατος προκαλούν στο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, και σε αυτούς που
χρησιμοποιούν το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ECO2 23, ως «περιβαλλοντικό
κόστος» εννοούμε το κόστος της περιβαλλοντικής ζημίας από την ποιοτική
υποβάθμιση και την εξάντληση των υδατικών οικοσυστημάτων που προκαλείται από
κάποια συγκεκριμένη χρήση των υδάτων (π.χ. αφαίρεση ύδατος ή εκπομπή ρύπων).
Η πολυπλοκότητα του υπολογισμού του περιβαλλοντικού κόστους στον κύκλο του
νερού είναι μεγάλη, αφού σε αυτό πρέπει να αναφέρεται το κόστος που πηγάζει από
τη μόλυνση εξαιτίας της γεωργίας και της βιομηχανίας, τη διατήρηση και συντήρηση
των ταμιευτήρων, τις επιπτώσεις από τη μεταφορά νερού ανάμεσα σε υδατικά
διαμερίσματα ή λεκάνες απορροής κ.λ.π. Μεταξύ άλλων ως περιβαλλοντικό κόστος
μπορεί να θεωρηθεί αυτό που οφείλεται στη διατήρηση της οικολογικής ροής των
ποταμών και μέσα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης επιφανειακών και
υπόγειων νερών το κόστος του τεχνητού εμπλουτισμού των ταμιευτήρων, για να
εξασφαλισθεί σε περιπτώσεις ξηρασίας η χρήση του επιφανειακού νερού.
Συγχρόνως στο περιβαλλοντικό κόστος πρέπει να περιλαμβάνεται ο έλεγχος της
ρύπανσης και κυρίως το κόστος από την επαναχρησιμοποίηση της λάσπης, καθώς
επίσης και το κόστος εξαιτίας της μόλυνσης από τη βροχή. Τέλος, στο
περιβαλλοντικό κόστος πρέπει να ενσωματώνεται η επιβάρυνση που προκαλείται
από τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα με κυκλική φύση, όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες
συνοδευόμενο βεβαίως από τις απαραίτητες μελέτες.
Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι, όπως μέθοδοι αγοράς, μέθοδοι με βάση το
κόστος, μέθοδοι προτίμησης ή μέθοδοι πρόθεσης (WATECO, 2002). H εμπειρία έχει
δείξει (DG ECO 2, 2004, Brouwer and Strosser, 2004) ότι η επιλογή κατάλληλης
μεθοδολογίας εξαρτάται από το περιβαλλοντικό πρόβλημα και τις επιπτώσεις, αφού
όλες οι μέθοδοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα ή το
ποσοτικοποιούν με διαφορετικό τρόπο. Για το λόγο αυτό, ο τρόπος εκτίμησης
συνδέεται ισχυρά με το μηχανισμό ανάκτησης, ο οποίος σε ό,τι αφορά το εξωτερικό
περιβαλλοντικό

κόστος

μπορεί

π.χ.

να στοχεύει

στη

χρηματοδότηση

του

προγράμματος μέτρων, στην παροχή κινήτρων στους χρήστες για την υιοθέτηση
ορθότερων περιβαλλοντικά πρακτικών κλπ.
23

R. Brouwer, et al (2004), Assessment of Environmental and Resource Costs in the Water Framework
Directive. Information sheet prepared by Drafting Group ECO2 Common Implementation Strategy, p. 6
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Ο αναλυτικός υπολογισμός του συνολικού κόστους νερού σε συνδυασμό με τον
προσδιορισμό των χρηστών και των ρυπαντών αποτελεί το πρώτο σκέλος της
πληροφορίας που απαιτείται για τον προσδιορισμό του βαθμού ανάκτησης του
κόστους. Το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του μηχανισμού
ανάκτησης του κόστους και την κατανομή του στους διάφορους χρήστες και
παραγωγικούς τομείς. Το περιβαλλοντικό κόστος εκ των πραγμάτων πρέπει να
βαρύνει το ρυπαίνοντα, όμως αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει» οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις το κόστος αυτό να
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης. Ένα ερώτημα που μπορεί
να τεθεί είναι αν θα πρέπει και πώς να επιμερίζεται το κόστος στην περίπτωση που
στην περιβαλλοντική επιβάρυνση συμμετέχουν διάφοροι χρήστες (ως παράδειγμα
μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση ενός εργοστασίου που χρησιμοποιεί το
νερό ενός ποταμού στη διαδικασία παραγωγής του και στη συνέχεια μετά από
κάποια επεξεργασία αποβάλλει αυτό και πάλι στον ποταμό, ρυπαίνοντάς τον. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες που χωροταξικά βρίσκονται μετά το εργοστάσιο, να
οδηγούνται σε μεγαλύτερες δαπάνες καθαρισμού, χωρίς ουσιαστικά η ρύπανση που
προκλήθηκε να οφείλονται σε αυτούς). Ο υπολογισμός των περιβαλλοντικών
δαπανών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γνώση και τις πληροφορίες
(εμπλουτισμός ταμιευτήρων, πλημμύρες, ξηρασία, ρύπανση κ.λ.π.) που έχουμε στη
διάθεσή μας, καθώς και τη δυνατότητα να τις μετατρέπουμε (περιβαλλοντικές
δαπάνες) σε οικονομικούς όρους. Εάν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες
(δαπάνες), δεν μπορούν να αξιολογηθούν 24.
Το περιβαλλοντικό κόστος είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, γιατί πρέπει να προηγηθεί
εκτίμηση του κόστους που προέρχεται από ζημιές στη χρήση του νερού, του κόστους
για τη διατήρηση της οικολογικής ροής, καθώς και εκείνα το κόστη που είναι
απαραίτητα για τον τεχνητό εμπλουτισμό των ταμιευτήρων. Παρόλα αυτά η έκταση
και το μέγεθος των περιβαλλοντικών ζημιών δεν είναι εύκολο να μετρηθεί, ούτε
επίσης είναι εύκολο να λεχθεί ότι αφορούν φορείς παροχής υπηρεσιών ύδατος ή
τους χρήστες ύδατος.
Επίσης, ο καθορισμός του περιβαλλοντικού κόστους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε
επικάλυψη και τελικά διπλό υπολογισμό κόστους (υπολογισμός τόσο στην ανάκτηση
του κόστους, όσο και περιβαλλοντικού κόστους, π.χ. Οι δαπάνες λόγω απωλειών
των φυσικών πόρων υπολογίζονται οικονομικά όταν προκαλούνται από μη σωστή
χρήση του ύδατος σε διαφορετικούς χρήστες ύδατος, όπως γεωργία και
24 Brouwer R., (2006), Practical Working Definition Environmental and Resource Costs and Benefits
(Deliverable D12), p. 1-27
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υδροηλεκτρική

Δαπάνες

ενέργεια,

αλλά

και

σε

διαφορετικούς

χρόνους.

περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να συμπεριληφθούν σε περιπτώσεις, όπου μια
εναλλακτική χρήση ύδατος, όπως συντήρηση των οικοσυστημάτων έχει υψηλότερη
αξία από την χρήση του ύδατος σήμερα, όπως για παράδειγμα τα απόβλητα
αποχέτευσης. Στην περίπτωση αυτή οι περιβαλλοντικές δαπάνες και οι δαπάνες των
φυσικών πόρων δεν μπορούν απλά να προστεθούν γιατί υπάρχει κίνδυνος διπλού
υπολογισμού), στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν πρέπει να αποτρέπουν και να μετριάζουν τις ζημιές, ώστε αφενός να
επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται, αφετέρου να αξιολογούνται με οικονομικούς όρους η
περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από τη μη βέλτιστη χρήση ύδατος που
αφορούν διαφορετικούς χρήστες ύδατος 25. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει για τον
υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους να λαμβάνονται υπόψη:
1ο) Οι στόχοι της τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της κοινωνικής
τιμής του νερού καθώς και τη δημογραφική δομή του χώρου που
προσφέρονται οι υπηρεσίες.
2ο) Η εκτίμηση της ζήτησης.
3ο) Η εκτίμηση του κόστους βάσει μεθόδων ανάλυσης των τιμών και των
προσφορών, καθώς και των ομάδων κοινού και κοινωνικών εταίρων.
4ο) Η επιλογή της μεθόδου τιμολόγησης βάσει αξιολόγησης του πελάτη –
καταναλωτή και της διαμορφούμενης οικονομικής κατάστασης που δρα ο
φορέας του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Βασικό

στοιχείο

στην

ανάλυση

πρέπει

να

αποτελεί

ο

επιμερισμός

του

περιβαλλοντικού κόστους και η διαμόρφωση πρακτικών εκτίμησής του, δεδομένου
ότι αυτό εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους στόχους,
και τις εμπλεκόμενες χρήσεις (πιθανά εξωτερικά οικονομικά κόστη).
Η διαφοροποίηση από τα άλλα κόστη είναι ότι, ενώ το οικονομικό κόστος ή έστω
τμήμα αυτού εισπράττεται άμεσα από τις ίδιες τις υπηρεσίες νερού, οι οποίες
καθορίζουν και τα τιμολόγια, το περιβαλλοντικό κόστος αναφέρεται συνήθως στο
σύνολο της λεκάνης απορροής ή σε ένα ή περισσότερα υδάτινα σώματα και όχι
απαραίτητα στην ίδια χρήση. Αντίστοιχη είναι η περίπτωση του κόστους φυσικών
πόρων, όπου εμπλέκονται περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες εξυπηρετούνται
από διαφορετικούς φορείς παροχής υπηρεσιών.

25

I. Heinz, (2005), The economic value of water and the EU Water Framework Directive: how managed
in practice, p. 1-6
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Όπως έχει ήδη αναλυθεί ο τρόπος τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης είναι
περίπου κοινός για το σύνολο των χωρών που αναλύουμε, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζονται τα ίδια διαρθρωτικά προβλήματα.
Ειδικότερα η τιμολόγηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ανάκτηση του οικονομικού
και μόνο κόστους με το μοντέλο τιμολόγησης να περιλαμβάνει σταθερό κόστος,
μεταβλητό κόστος, σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος επενδύσεων και σε πολύ
λίγες περιπτώσεις την ανάκτηση του κόστους ή εν μέρει του περιβαλλοντικού
κόστους.
Το σταθερό (πάγιο) κόστος αποτελεί κοινή πρακτική για τον υπολογισμό της
τιμολόγησης και συναντάται στο σύνολο των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην
Ιαπωνία, αλλά και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως ήδη έχουμε αναλύσει σε
προηγούμενα κεφάλαια. Το ποσοστό του παγίου έναντι της συνολικής τιμής ποικίλει
(από 9% ως και άνω του 40%) και κύριος στόχος της επιβολής του είναι να καλύπτει
οριακά τις απαιτούμενες δαπάνες άντλησης και διάθεσης του νερού. Σταθερό (πάγιο)
κόστος επιβάλλεται τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση.
Η κάλυψη του υπόλοιπου ποσοστού καλύπτεται από το μεταβλητό κόστος, αλλά και
από το κόστος επένδυσης. Το μεταβλητό κόστος επιβάλλεται στην τιμολόγηση του
νερού και ο συνήθης τρόπος υπολογισμού του αποτελεί η κατανάλωση νερού,
συνυπολογίζοντας την αποχέτευση με έναν ποσοστιαίο συντελεστή επί του νερού ή
με τιμολόγηση ανεξάρτητη της κατανάλωσης ύδατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις
η τιμολόγηση της αποχέτευσης είναι μεγαλύτερη αυτής της ύδρευσης, λόγω του
αυξημένου κόστους λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων.

Το μοντέλο τιμολόγησης στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα στο σύνολο των επιχειρήσεων ύδρευσης (ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ) ο
τρόπος τιμολόγησης βασίζεται στον υπολογισμό σταθερού κόστους, μεταβλητού
κόστους και κόστους επενδύσεων. Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται επιχειρήσεις
ύδρευσης η τιμολόγηση που εφαρμόζουν οι μικροί Δήμοι ή οι Σύνδεσμοι βασίζεται
στον

υπολογισμό

σταθερού

κόστους

και

μεταβλητού

κόστους,

χωρίς

να

περιλαμβάνεται το κόστος επενδύσεων.
Ειδικότερα το μοντέλο τιμολόγησης στην Ελλάδα έχει ως ακολούθως:
Το σταθερό (πάγιο) κόστος ανέρχεται στο 10% με 15% της συνολικής τιμής του
νερού, όπως αυτό επιβάλλεται σήμερα και το εφαρμόζει το σύνολο των φορέων ή
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των επιχειρήσεων της Χώρας μας, είτε με άμεσο τρόπο (εκφρασμένο σε αξία) είτε με
έμμεσο τρόπο (εκφρασμένο σε Μ3 ως ελάχιστη κατανάλωση).
Ως προς το μεταβλητό κόστος στην Ελλάδα αυτό περιλαμβάνει:
1. τιμή νερού βάσει της κατανάλωσης
2. τιμή αποχέτευσης κατά κύριο λόγο βάσει ποσοστιαίου συντελεστή επί της τιμής
της ύδρευσης που ανέρχεται σε 50% ως 100%
3. τιμή ειδικού τέλους για επενδύσεις που υπολογίζεται με ποσοστιαίο συντελεστή
(άρθρο 11 του Ν.1069/80) επί της τιμής ύδρευσης και ανέρχεται στο 80%
αυτής.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να πετυχαίνουμε εν μέρει ανάκτηση του οικονομικού
κόστους και πολλές φορές ούτε και αυτού, λόγω των στρεβλώσεων που
παρατηρούνται στο σύστημα λήψης αποφάσεων για την τιμολόγηση του νερού.
Ουσιαστικά το ισχύον μοντέλο τιμολόγησης σήμερα στην Ελλάδα για τις περιπτώσεις
εκείνες που δεν υφίστανται επιχειρήσεις παρά μόνο φορείς (μικροί Δήμοι ή
Σύνδεσμοι) ακολουθεί την παρακάτω γραμμική σχέση:

P ={CC + CTC} + (Tax)

(1.1)

Η εν λόγω γραμμική σχέση είναι η βασική συνάρτηση υπολογισμού του κόστους
συντήρησης και λειτουργίας.
Όπου:
P

= Συνολική τιμή Οικονομικού Κόστους

CC

= Σταθερό (Πάγιο) Κόστος

CΤC

= Μεταβλητό Κόστος

Αντίθετα όπου υπάρχουν επιχειρήσεις ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) στο
μοντέλο τιμολόγησης περιλαμβάνεται και ο υπολογισμός του κόστους επενδύσεων,
με αποτέλεσμα η βασική συνάρτηση υπολογισμού να διαμορφώνεται ως ακολούθως:

P = {CC + CTC + CI }+ (Tax)

(1.2)

Όπου:
P

= Συνολική τιμή Οικονομικού Κόστους

CC

= Σταθερό (Πάγιο) Κόστος
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= Κόστος (Μεταβλητό συν σταθερό μείον πάγιο)

CI

= Κόστος Επένδυσης

2020

Το υφιστάμενο σήμερα μοντέλο τιμολόγησης στην Ελλάδα δεν καλύπτει τις
απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ως εκ τούτου η αριθ. οικ.
135275/2017 (ΦΕΚ 1751 Β/22-05-2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
περί Έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.
Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις
διάφορες χρήσεις του κατευθύνεται προς την κάλυψη των απαιτήσεων της οδηγίας –
πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, ώστε η Ελλάδα, όπως και το σύνολο των χωρών της ΕΕ να
εφαρμόζουν όλα όσα προβλέπονται από αυτή, αλλά και την τροποποιημένη Εθνική
Νομοθεσία.
Έχοντας υπόψη τον τρόπο τιμολόγησης στην Ελλάδα, παραθέτουμε στοιχεία
τιμολόγησης διαφόρων φορέων, όπου και εμφανίζονται οι τιμές του παγίου, καθώς
και της συνολικής τιμής νερού στα 0 Μ3, στα 20 Μ3, στα 50 Μ3 και στα 100 Μ3 στο
έτος 2017. Τέλος στην τελευταία στήλη εμφανίζεται η μέση τιμή των εν λόγω φορέων
σε €/Μ3 ως και τα 100 Μ3.
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Πίνακας 1: Μέσες τιμές νερού σε ΔΕΥΑ έτους 2017
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΕΥΑ ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΕΥΑ
Θάσου
Κομοτηνής
Ιωαννίνων
Ηρακλείου
Κοζάνης
Σητείας
Ρεθύμνου
Δράμας
Θήβας
Μυκόνου
Μυλοποτάμου
Καβάλας
Βόλου
Αρεθούσας
Ξάνθης
Κω
Ζακύνθου
Χανίων
Ρόδου
Μαλεβιζίου
Πρέβεζας
Μεσολογγίου
Αγ. Νικολάου
Αλεξάνδρειας
Αιγίου
Άρτας
Σερρών
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Βέροιας
Κατερίνης
Ζαχάρως
Κιλκίς
Λαγκαδά
Χίου
Λάρισας
Καλαμάτας
Καλύμνου
Πάτρας
Ελασσόνος
Βορείου Άξονα Χανίων
Καρδίτσας
Πάρου
Χαλκιδώνος
Λαμίας
Αμφιλοχίας
Κύμης Αλιβερίου
Χερσονήσου
Μίνωα Πεδιάδας
Φλώρινας
Πέλλας
Τυρνάβου
Λιβαδειάς
Βισαλτίας
ΔΕΤΗ Πτολεμαϊδας
Ναυπλίου
Εορδαίας
Ηράκλειας
Καστοριάς
Ωραιοκάστρου
Νάουσας-Ημαθίας
Σκιάθου
Αρχαίας Ολυμπίας
Φαρκανδόνας
Πυλαίας-Χορτιάτη

Πάγιο σε €
57,00
10,00
14,60
29,00
17,00
12,09
18,00
24,00
10,00
2,93
20,46
18,50
12,38
7,79
10,20
13,50
5,00
18,90
11,00
6,77
21,42
15,08
6,00
28,00
13,00
8,55
13,25
10,00
11,52
15,40
10,00
4,00
43,00
12,00
15,50
10,16
15,00
23,60
25,00
3,50
19,39
10,00
25,89
10,70
9,00
20,00
4,11
5,95
25,28
23,58
3,00
5,37
5,00
37,34
8,00
5,95
5,00
20,00
12,30
7,31
18,00
18,00
10,96
10,00

0 Μ3
70,68
12,30
19,02
29,00
23,44
14,87
22,14
28,35
12,00
2,93
20,46
18,50
14,36
12,17
15,00
13,50
12,91
24,50
13,50
6,77
26,32
26,55
8,61
28,00
26,40
23,00
19,02
13,53
19,36
15,40
17,60
21,10
64,96
21,00
15,50
11,11
15,00
23,60
33,28
11,50
19,39
12,50
25,89
13,27
17,22
28,70
5,10
20,25
25,28
23,58
4,90
14,32
14,70
37,74
8,34
32,17
7,97
32,00
12,30
23,80
18,94
18,00
10,96
14,94

20 Μ3
89,92
48,08
33,40
32,00
47,47
47,44
44,65
35,45
39,00
31,90
44,16
37,00
30,50
34,54
45,00
33,50
40,93
40,50
33,00
35,79
32,96
41,09
34,82
32,66
37,00
30,00
30,73
23,56
22,52
30,18
34,20
31,13
64,96
25,00
23,00
23,43
25,37
33,75
41,54
30,50
25,47
26,00
41,19
28,53
26,93
51,97
27,11
29,59
33,77
24,50
19,24
24,62
25,50
37,74
14,80
32,17
18,05
32,00
12,30
23,80
18,94
18,00
10,96
15,13

50 Μ3
118,54
118,30
111,00
91,31
94,58
103,28
96,37
92,86
88,00
89,14
96,75
92,50
80,88
89,66
94,00
90,00
89,50
76,00
74,50
81,43
70,55
78,75
81,75
77,26
74,60
71,00
65,93
58,18
69,84
74,54
69,84
69,92
64,96
62,00
57,50
64,16
57,24
58,69
63,52
62,50
61,99
54,00
64,14
58,75
49,52
58,35
60,14
51,51
48,41
40,60
51,70
41,65
42,50
37,74
33,00
32,17
37,15
32,00
12,30
23,80
19,85
18,00
16,71
15,73

100 Μ3
171,43
268,78
266,00
257,87
226,39
213,56
213,72
211,27
225,00
227,03
188,56
199,00
216,30
202,67
184,00
198,50
190,37
178,50
198,00
187,80
178,39
160,02
179,84
161,82
152,80
155,00
161,23
177,87
160,54
148,46
146,31
140,15
64,96
151,00
155,50
152,16
147,54
128,43
102,70
133,00
128,59
142,50
102,39
130,46
136,46
82,21
115,19
102,26
93,82
86,40
88,00
79,64
74,50
37,74
78,00
34,86
66,86
32,00
72,30
23,80
21,17
18,00
32,02
16,16

Μέση τιμή
2,650
2,632
2,526
2,413
2,305
2,230
2,217
2,164
2,141
2,065
2,058
2,041
2,012
1,994
1,988
1,974
1,963
1,879
1,876
1,834
1,813
1,802
1,794
1,763
1,711
1,641
1,629
1,607
1,602
1,580
1,576
1,543
1,528
1,524
1,479
1,476
1,442
1,438
1,418
1,397
1,385
1,382
1,374
1,359
1,354
1,301
1,221
1,198
1,184
1,030
0,964
0,943
0,925
0,888
0,789
0,773
0,765
0,753
0,642
0,560
0,464
0,424
0,416
0,364

Πηγή: ΕΔΕΥΑ, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2019
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Όπως διαπιστώνεται από τον ανωτέρω πίνακα, η μέση τιμή παγίου για τις ΔΕΥΑ του
δείγματος ανέρχεται σε 14,97 €/έκδοση λογαριασμού, η μέση πάγια κατανάλωση στα
0μ3 ανέρχεται σε 20,15 €/έκδοση λογαριασμού, η μέση πάγια κατανάλωση στα 20μ3
ανέρχεται σε 33,19 €/έκδοση λογαριασμού, η μέση πάγια κατανάλωση στα 50μ3
ανέρχεται σε 66,40 €/έκδοση λογαριασμού και τέλος η μέση πάγια κατανάλωση στα
100μ3 ανέρχεται σε 142,50 €/έκδοση λογαριασμού. Οι μέσες τιμές για τους φορείς
που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, παρατίθενται στο διάγραμμα που
ακολουθεί:
Διάγραμμα 2: Μέσες τιμές παγίου και νερού σε ΔΕΥΑ έτους 2017
ΤΙΜΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΑΓΙΟ, 0μ3, 20μ3, 50μ3 ΚΑΙ 100μ3 ΔΕΥΑ ΕΤΟΥΣ 2017
300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

Θάσου
Κομοτηνής
Ιωαννί νων
Ηρακλείου
Κοζάνης
Σητείας
Ρεθύμνου
Δράμας
Θήβας
Μυκόνου
Μυλοποτάμου
Καβάλας
Βόλου
Αρεθούσας
Ξάνθης
Κω
Ζακύνθου
Χανίων
Ρόδου
Μαλεβιζίου
Πρέβεζας
Μεσολογγίου
Αγ. Νικολάου
Αλεξάνδρειας
Αιγίου
Άρτας
Σερρών
Ξυλοκάστρου-Ευρωστί νης
Βέροιας
Κατερίνης
Ζαχάρως
Κιλκίς
Λαγκαδά
Χίου
Λάρισας
Καλαμάτας
Καλύμνου
Πάτρας
Ελασσόνος
Βορείου Άξονα Χανίων
Καρδίτσας
Πάρου
Χαλκιδώνος
Λαμίας
Αμφιλοχίας
Κύμης Αλιβερίου
Χερσονήσ ου
Μίνωα Πεδιάδας
Φλώρινας
Πέλλας
Τυρνάβου
Λιβαδειάς
Βισαλτίας
ΔΕΤΗ Πτολεμαϊδας
Ναυπλίου
Εορδαίας
Ηράκλειας
Καστοριάς
Ωραιοκάστρου
Νάουσας-Ημαθίας
Σκιάθου
Αρχαίας Ολυμπίας
Φαρκανδόνα ς

0,00

Πάγιο σε €

0 Μ3

20 Μ3

50 Μ3

100 Μ3

Παράλληλα με τα ανωτέρω, παρατίθενται και οι μέσες τιμές ανά μ3 νερού για τα
πρώτα 100 μ3, όπου και διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή νερού των ΔΕΥΑ του
ανωτέρω πίνακα, διαμορφώνεται σε 1,54 €/μ3 νερού με την μεγαλύτερη τιμή να
ανέρχεται 2,650 €/μ3 νερού και την χαμηλότερη τιμή να ανέρχεται σε 0,364 €/μ3
νερού. Οι μέσες τιμές παρατίθενται στο διάγραμμα που ακολουθεί.
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Διάγραμμα 3: Μέσες τιμές νερού σε €/μ3 σε ΔΕΥΑ έτους 2017
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΕΤΟΥΣ 2017
Πυλαίας-Χορτιάτη
Φαρκανδόνας
Αρχαίας Ολυμπίας
Σκιάθου
Νάουσας-Ημαθίας
Ωραιοκάστρου
Καστοριάς
Ηράκλειας
Εορδαίας
Ναυπλίου
ΔΕΤΗ Πτολεμαϊδας
Βισαλτίας
Λιβαδειάς
Τυρνάβου
Πέλλας
Φλώρινας
Μίνωα Πεδιάδας
Χερσονήσου
Κύμης Αλιβερίου
Αμφιλοχίας
Λαμίας
Χαλκιδώνος
Πάρου
Καρδίτσας
Βορείου Άξονα Χανίων
Ελασσόνος
Πάτρας
Καλύμνου
Καλαμάτας
Λάρισας
Χίου
Λαγκαδά
Κιλκίς
Ζαχάρως
Κατερίνης
Βέροιας
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Σερρών
Άρτας
Αιγίου
Αλεξάνδρειας
Αγ. Νικολάου
Μεσολογγίου
Πρέβεζας
Μαλεβιζίου
Ρόδου
Χανίων
Ζακύνθου
Κω
Ξάνθης
Αρεθούσας
Βόλου
Καβάλας
Μυλοποτάμου
Μυκόνου
Θήβας
Δράμας
Ρεθύμνου
Σητείας
Κοζάνης
Ηρακλείου
Ιωαννίνων
Κομοτηνής
Θάσου
0,000

0,364
0,416
0,424
0,464
0,560
0,642
0,753
0,765
0,773
0,789
0,888
0,925
0,943
0,964
1,030
1,184
1,198
1,221
1,301
1,354
1,359
1,374
1,382
1,385
1,397
1,418
1,438
1,442
1,476
1,479
1,524
1,528
1,543
1,576
1,580
1,602
1,607
1,629
1,641
1,711
1,763
1,794
1,802
1,813
1,834
1,876
1,879
1,963
1,974
1,988
1,994
2,012
2,041
2,058
2,065
2,141
2,164
2,217
2,230
2,305
2,413
2,526
2,632
2,650
0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
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Κοινή διαπίστωση είναι ότι ο τρόπος τιμολόγησης στην Ελλάδα, ακολουθεί αυτόν
που εφαρμόζεται στην Ε.Ε., με τις τιμές να περιλαμβάνουν το σταθερό κόστος, το
μεταβλητό κόστος και το κόστος επενδύσεων, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις
μεγάλων ΔΕΥΑ επιτυγχάνεται η αρχή της ανταποδοτικότητας, ενώ σε περιπτώσεις
μικρών ΔΕΥΑ, απαιτούνται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να επιτευχθεί η εν λόγω
αρχή.
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Υφιστάμενη Κατάσταση ΔΕΥΑ Δελφών και βιωσιμότητα με υπάρχουσα
τιμολόγηση

Στον τομέα της αστικής χρήσης του νερού και της αποχέτευσης σημαντικός είναι ο
ρόλος και η συμβολή της ΕΥΑΘ ΑΕ, της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και των Δημοτικών
Εικόνα 1: Εταιρείες ύδρευσης που λειτουργούν στην
Ελλάδα (στοιχεία 2017)

Επιχειρήσεων
Ύδρευσης

-

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
τόσο στη διαχείριση
του νερού όσο και
στην προστασία του
περιβάλλοντος.

Οι

εταιρείες ΕΥΑΘ ΑΕ
και ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αλλά
και

οι

Δημοτικές

Επιχειρήσεις
Ύδρευσης
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
αποτελούν

τους

κύριους και νόμιμους
διαχειριστές πόσιμου
νερού και υγρών αποβλήτων σ' ολόκληρη τη Χώρα και εξυπηρετούν με τις υπηρεσίες
τους το 95% περίπου του πληθυσμού της χώρας μας.
Πριν προβούμε σε ανάλυση της τιμολόγησης της ΔΕΥΑ Δελφών κρίνουμε σκόπιμο
να απαντηθούν τρία καίρια ερωτήματα, που αναφέρονται:
1.

Στη φύση του νερού, τι αναφέρει η νομοθεσία και πώς πρέπει να
αντιμετωπίζεται, ως οικονομικό, εμπορικό ή ζωτικό αγαθό.

2.

Στο αν διασφαλίζεται από το νόμο μια ελάχιστη ποσότητα διάθεσης σε κάθε
νοικοκυριό.

3.

και τέλος, αν υπάρχουν σήμερα περιοχές στη Χώρα μας με προβλήματα
πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό και αν είναι το πόσιμο νερό κατάλληλο
καλύπτοντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η ίδια η ΟδηγίαΠλαίσιο 2000/60/ΕΚ στο εισαγωγικό της κείμενο αναφέρει ότι το “ύδωρ δεν είναι
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εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να
προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης”. Σε άλλο σημείο του
εισαγωγικού σημειώματος της Οδηγίας αναφέρεται ότι η ύδρευση συνιστά υπηρεσία
κοινής ωφέλειας, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη. Συγχρόνως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε
ψήφισμα σχετικά με το 4ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό (Μεξικό 16-22 Μαρτίου
2006), όπου έχοντας υπόψη τις τελικές δηλώσεις των τριών πρώτων “Παγκόσμιων
φόρουμ για το νερό” (Μαρακές 1997, Χάγη 2000 και Κιότο 2003), καθώς και τη
διακήρυξη της Διάσκεψης του Δουβλίνου (1992), το πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται ως
ζωτικό, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και όχι ως εμπορικό αγαθό που υπόκειται
μόνο στους κανόνες της αγοράς 26. Συγχρόνως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη
Δήλωση του Δουβλίνου το Γενικό Σχόλιο 15 που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα ορίζει ότι:
«Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό συνεπάγεται ότι ο καθένας πρέπει να έχει
πρόσβαση σε επαρκές, φυσικά αποδεκτό και οικονομικά ανεκτό νερό για προσωπική
και οικιακή χρήση. Η τιμή και η διαθεσιμότητα του νερού δεν μπορεί να καθορίζονται
αποκλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς, όπως θα συνέβαινε σε ένα οικονομικό
πλαίσιο βασισμένο στην πλήρη ανάκτηση του κόστους». Στο διεθνές ιδεολογικό
φόρουμ υπάρχει η κυρίαρχη θέση που αναφέρεται στο δικαίωμα για πρόσβαση στο
πόσιμο νερό. Σε κάθε περίπτωση πάντως το πόσιμο νερό είναι ένα φυσικό αγαθό,
αλλά παράλληλα έχει οικονομική αξία και κυρίως πολιτική-κοινωνική οντότητα. Γι’
αυτό η προσέγγιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα και να μην
παραβλέπεται καμία παράμετρος από την πολύπλευρη φύση του αγαθού που
αποκαλούμε πόσιμο νερό 27.
Απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα γνωρίζουμε ότι ο Ν. 1069/80 δεν αναφέρει πώς
διασφαλίζεται μία ελάχιστη ποσότητα νερού για κάθε νοικοκυριό. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όμως στο ψήφισμα που εξέδωσε αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης
στο νερό ακόμη και στους πλέον φτωχούς πληθυσμούς 28. Συγχρόνως η ΟδηγίαΠλαίσιο 2000/60/ΕΚ (βλ. επίσης Π.Δ. 51/2007 29 άρθρο 7 § 1) έρχεται να καλύψει το
εν λόγω κενό στο άρθρο 7 § 1 αναφερόμενη στα υδατικά συστήματα που
χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος. Έτσι σε κάθε περιοχή λεκάνης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (2006), άρθρο 108, § 5 Κανονισμού των Βουλευτών, Pierre Schapira,
Miguel Angel Martínez Martínezεξ ονόματος της Ομάδας PSE
27 Σκληβανιώτης Μ. (2005), σελ. 16
28 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2006), άρθρο 108, § 5 Κανονισμού των Βουλευτών, Pierre Schapira, Miguel
Angel Martínez Martínezεξ ονόματος της Ομάδας PSE
29 Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φυλ. 54/08-03-2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ε.Κ.
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, άρθρο 7
26
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απορροής ποταμού, τα κράτη μέλη, αλλά και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων με τη
σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Υγείας της Περιφέρειας προσδιορίζουν, όλα τα
υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη ύδατος με σκοπό την
ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία παρέχουν κατά μέσον όρο άνω των 10 m³
ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα.
Τέλος, απαντώντας στο τρίτο ερώτημα που θέσαμε, στη Χώρα μας σήμερα δεν
υπάρχουν ούτε καταγράφονται προβλήματα πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό σε
κάποιες περιοχές ή ομάδες καταναλωτών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, της
ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αλλά και της ΕΔΕΥΑ, σε αστικές, ημιαστικές και αγορτικές περιοχές
όπου δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρείες και επιχειρήσεις, η ποιότητα του
νερού είναι σε γενικές γραμμές πολύ υψηλή (ειδική αγωγιμότητα < 1000 ms/cm) και
σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της Νομοθεσίας.

Εικόνα 2: Περιοχή αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Δελφών

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός που υδροδοτείται αποκλεισιτκά
από την ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε 26.716 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός που
εξυπηρετείται ανέρχεται σε 33.000 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων και των
εισροών που παρατηρούνται κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο πληθυσμός ανά Δημοτική Ενότητα, η
καθαρή έκταση, η πυκνότητα καθώς και οι ΤΚ ανά Δημοτική Ενότητα.
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Πίνακας 2: Πληθυσμός Δήμου Δελφών βάσει απογραφής 2011
Δ.Κ. ή ΤΚ
Δημοτική Ενότητα Άμφισσης

Δημοτική

Δημοτική

Δημοτική

Δημοτική

Δημοτική

Δημοτική

Δημοτική

Σύνολο

Άμφισσα
Αγία Ευθυμία
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Κωνσταντίνος
Δροσοχώρι
Ελαιώνας
Βίνιανη
Μοναστήρι
Προσήλιο
Σερνικάκι
Ενότητα Γαλαξειδίου
Άγιοι Πάντες
Νέοι Άγιοι Πάντες
Παραλία Αγίων Πάντων
Βουνιχώρα
Γαλαξίδι
Άγιος Γεώργιος
Αψηφιά
Πεντεόρια
Ενότητα Γραβιάς
Αποστολιάς
Βάργιανη
Γραβιά
Καλοσκοπή
Καστέλλια
Μαριολάτα
Οινοχώρι
Σκλήθρο
Ενότητα Δελφών
Δελφοί
Καλάνια
Κρόκι
Χρισσό
Μονή Προφήτη Ηλία
Ενότητα Δεσφίνας
Άγιος Ανδρέας
Άγιος Νικόλαος Δεσφίνας
Βάλτος
Γενημάκια
Δεσφίνα
Μακριά Μαλλιά
Μονή Τιμίου Προδρόμου
Ποταμοί
Πρόσακος
Στενός
Συκιά
Ενότητα Ιτέας
Ιτέα
Άγιος Αθανάσιος
Άγιος Κωνσταντίνος
Κίρρα
Τριταία
Ενότητα Καλλιέων
Αθανάσιος Διάκος
Καστριώτισσα
Μαυρολιθάρι
Μουσουνίτσα
Πανουργιάς
Πυρά
Στρόμη
Ενότητα Παρνασσού
Επτάλοφος
Αλαταριές
Ζαμπειός
Ιταμός
Λιλαία
Άνω Πολύδροσος
Λιβάδι
Πολύδροσος

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μόνιμος
Πληθυσμός
8.370
6.919
452
110
62
44
338
85
2
4
354
2.989
157
50
108
414
2.011
0
0
249
2.073
53
38
604
358
523
368
58
71
1.767
854
59
111
735
8
1.988
21
5
15
38
1.824
4
15
21
22
8
15
5.888
4.362
0
0
1.385
141
1.673
518
118
491
165
196
65
120
1.968
461
4
5
0
332
40
1
1.125
26.716

Καθαρή
Έκταση
315,17

Πυκνότητα

Τ.Κ.

26,56

10

126,09

23,71

8

161,65

12,82

8

73,13

24,16

5

148,99

13,34

11

26,35

223,45

5

183,25

9,13

7

87,03

22,61

8

1.121,66

23,82

62
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Ως προς τον τρόπο υδροληψίας για τις ανάγκες της ύδρευσης, τα στοιχεία
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 3: Τρόπος υδροληψίας για ύδρευση ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
ΠΟΣΟΣΤO (%)
ΕΠΙ ΤΟΥ
α/α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1
ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ
2.975.000
85,00%
2
ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
525.000
15,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3.500.000
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΑΠΟΛΗΨΗ Μ3

Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία κατανομή αντλούμενης ποσότητας ύδατος για ύδρευση
έτους 2018 ΔΕΥΑ Δελφών

ΠΟΣΟΣΤO (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
15,00%

85,00%

ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ

ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, όσον αφορά την κάλυψη των υδρευτικών
αναγκών, το 85,00% της συνολικής αντλούμενης ποσότητας, ήτοι 2.975.000,00 m3
προέρχεται από υπόγεια ύδατα και το υπόλοιπον 15,00%, ήτοι 525.000 m3
προέρχεται από επιφανειακά ύδατα, του ευρύτερου Δήμου Δελφών.
Η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει διαφορετικές κλίμακες τιμολόγησης ανά περιοχή και
ειδικότερα:
1. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΔΚ Άμφισσας)
2. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΤΚ Αγίας Ευθυμίας)
3. Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή χρήση (ΤΚ Δροσοχωρίου)
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4. Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή χρήση (ΤΚ Ελαιώνα)
5. Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή χρήση (Οικιασμός Προσήλιο)
6. Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή χρήση (Οικιασμός Βίνιανης)
7. Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή χρήση (ΤΚ Σερνικακίου – Αγίου Γεωργίου –
Αγίου Κωνσταντίνου)
8. Τιμολόγηση ανά 6μηνο για οικιακή χρήση (ΔΚ Δελφών)
9. Τιμολόγηση ανά 6μηνο για οικιακή χρήση (ΤΚ Χρισσού)
10. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΔΕ Δεσφίνας)
11. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΔΕ Ιτέας)
12. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΤΚ Γραβιάς)
13. Τιμολόγηση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο & Οκτώβριο για οικιακή
χρήση (ΤΚ Μαριολάτας)
14. Τιμολόγηση για τον μήνα Αύγουστο για οικιακή χρήση (ΤΚ Μαριολάτας)
15. Τιμολόγηση για οικιακή χρήση (ΤΚ Οινοχωρίου) από 15/5 έως 15/9
16. Τιμολόγηση για οικιακή χρήση (ΤΚ Αποστολιάς) από 1/7 έως 31/10
17. Τιμολόγηση για οικιακή χρήση (ΤΚ Καστελλίων) από 1/6 έως 31/10
18. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΤΚ Λιλαίας)
19. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΤΚ Πολυδρόσου)
20. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΔΚ Γαλαξιδίου)
21. Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση (ΤΚ Αγίων Πάντων – Βουνίχωρας Πεντεορίων)
Στην συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των διαφορετικών τιμολογίων που
εφαρμόζει σήμερα η ΔΕΥΑ Δελφών.
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή χρήση Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Δ.Κ. Άμφισσας εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους οικιακούς χρήστες ανά 4μηνο,
με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 4: Τιμολόγηση οικιακής χρήσης Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0-40
41-80
81-120
121 >

3.253
74,52%
106.700
32,40%
149.946
890
20,38%
45,54%
49.717
176
4,02%
15,10%
22.924
47
1,08%
6,96%
4.366 100,00%
329.287
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τέσσερις (4) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ
Δελφών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες δύο κλίμακες, όπου και
συγκεντρώνεται το 94,90% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 80
Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των οικιακών χρηστών που ανέρχεται σε
94,90%, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 77,94% του συνόλου της κατανάλωσης.
Στις κλίμακες άνω των 81 Μ3 περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν
ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 5,10% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 22,06% του συνόλου της κατανάλωσης.
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Διάγραμμα 5: Καταναλωτές ανά κλίμακα οικιακής χρήσης Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
3.500

3.253

3.000
2.500
2.000
1.500
890
1.000
500
176
47
0
0-40

41-80

81-120

121 >

Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 80 m3 βρίσκεται το
94,90% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 4.143 καταναλωτές. Στην
κλίμακα μεταξύ 81 – 120 m3 βρίσκεται το 4,02% των καταναλωτών που ανέρχονται
σε 176 καταναλωτές και τέλος στην τελευταία κλίμακα 121 m3 και άνω βρίσκεται το
1,08% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 47 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 6: Κατανάλωση ανά κλίμακα οικιακής χρήσης Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
22.924
6,96%
49.717
15,10%

106.700
32,40%

149.946
45,54%
0-40

41-80

81-120

121 >

Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 80 m3 βρίσκεται το 77,94%
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 256.646 m3 κατανάλωσης. Στην
κλίμακα μεταξύ 81 – 120 m3 βρίσκεται το 15,10% των καταναλώσεων που
ανέρχονται σε 49.717 m3 κατανάλωσης και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται
το 6,96% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 22.924 m3 κατανάλωσης.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο στην οικιακή χρήση ανέρχεται σε 75,42 m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για επαγγελματική χρήση Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ
Δελφών
Στην Δ.Κ. Άμφισσας εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους επαγγελματικούς χρήστες ανά
4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 5: Τιμολόγηση για επαγγελματική χρήση Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ Δελφών έτους
2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

Μ3 κατανάλωσης

%

%

0-40
41-80
81 >

103
39,90%
8.286
39,56%
4.171
137
53,11%
19,91%
8.488
18
6,99%
40,53%
257 100,00%
20.945
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τρεις (3) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες δύο κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται
το 93,01% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 80 Μ3,
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των επαγγελματικών χρηστών που ανέρχεται σε
93,01%, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 59,47% του συνόλου της κατανάλωσης.
Στις κλίμακες άνω των 81 Μ3 περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν
ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 6,99% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 40,53% του συνόλου της κατανάλωσης.
Διάγραμμα 7: Καταναλωτές ανά κλίμακα επαγγελματικής χρήσης Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
160
137
140
120
103
100
80
60
40
18
20
0
0-40

41-80

81 >

Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 80 m3 βρίσκεται το
93,01% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 240 καταναλωτές. Στην
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τελευταία κλίμακα 81 m3 και άνω βρίσκεται το 6,99% των καταναλωτών που
ανέρχονται σε 18 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
Διάγραμμα 8: Κατανάλωση ανά κλίμακα επαγγελματικής χρήσης Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης

8.286
39,56%

8.488
40,53%

4.171
19,91%
0-40

41-80

81 >

Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 80 m3 βρίσκεται το 59,47%
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 12.457 m3 κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 40,53% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 8.488
m3 κατανάλωσης.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για το επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 81,39 m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για Δημοτική και Δημόσια χρήση Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ
Δελφών
Στην Δ.Κ. Άμφισσας εφαρμόζεται τιμολόγηση για τον Δήμο και το Δημόσιο ανά
4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 6: Τιμολόγηση για Δήμο και Δημόσιο Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ Δελφών έτους
2018

Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0-1200
1201 >

1
20,00%
88
0,18%
4
80,00%
99,82%
50.096
5 100,00%
50.184
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο (2) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην τελευταία κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το
80,00%

του συνόλου των

καταναλωτών.

Δηλαδή

στα πρώτα 1200

Μ3,

περιλαμβάνεται ένα μικρό ποσοστό των χρηστών που ανέρχεται σε 20,00%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 0,18% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
άνω των 1201 Μ3 περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν τον κύριο
όγκο των καταναλωτών με ποσοστό που ανέρχεται στο 80,00% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 99,82% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τον Δήμο και το Δημόσιο ανέρχεται σε 10.037,80 m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για Δημοτική και Δημόσια χρήση Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ
Δελφών (Τιμολόγιο 2ο)
Στην Δ.Κ. Άμφισσας εφαρμόζεται τιμολόγηση για τον Δήμο και το Δημόσιο (τιμολόγιο
2ο) ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 7: Τιμολόγηση για Δήμο και Δημόσιο Δ.Κ. Άμφισσας ΔΕΥΑ Δελφών έτους
2018

Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0-240
241 >

6
86,36%
34,92%
690
1
13,64%
65,08%
1.286
1.976
100,00%
7 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο (2) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το
86,36%

του

συνόλου

των

καταναλωτών.

Δηλαδή

στα

πρώτα

240

Μ3,

περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 86,36%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 34,92% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
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άνω των 241 Μ3 περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό που ανέρχεται στο 13,64% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση
που ανέρχεται σε 65,08% του συνόλου της κατανάλωσης.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τον Δήμο και το Δημόσιο (τιμολόγιο 2ο) ανέρχεται σε 269,45
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Αγίας
Ευθυμίας ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγεματική
χρήση ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 8: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας
ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0-150
151 >

413
91,78%
11.651
54,76%
37
8,22%
9.625
45,24%
450 100,00%
21.276
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο (2) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το
91,78%

του

συνόλου

των

καταναλωτών.

Δηλαδή

στα

πρώτα

150

Μ3,

περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 91,78%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 54,76% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
άνω των 151 Μ3 περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό που ανέρχεται στο 8,22% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση
που ανέρχεται σε 45,24% του συνόλου της κατανάλωσης.
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Διάγραμμα 9: Καταναλωτές ανά κλίμακα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης Τ.Κ.
Αγίας Ευθυμίας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
450

413

400
350
300
250
200
150
100
37
50
0
0-150

151 >
Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 150 m3 βρίσκεται το
91,78% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 413 καταναλωτές. Στην
τελευταία κλίμακα 151 m3 και άνω βρίσκεται το 8,22% των καταναλωτών που
ανέρχονται σε 37 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 10: Κατανάλωση ανά κλίμακα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης Τ.Κ.
Αγίας Ευθυμίας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης

9.625
45,24%

11.651
54,76%

0-150

151 >

Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 150 m3 βρίσκεται το 54,76%
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 11.651 m3 κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 45,24% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 9.625
m3 κατανάλωσης.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 47,28
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Αγίου
Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου και Σερνικακίου ΔΕΥΑ Δελφών
Στις Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου και Σερνικακίου εφαρμόζεται
τιμολόγηση για τους οικιακούς και επαγγεματικούς χρήστες ανά 4μηνο, με τα
δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 9: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,
Αγίου Κωνσταντίνου και Σερνικακίου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0>

417 100,00%
35.376
100,00%
417 100,00%
35.376
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου
κατανάλωσης για τους επαγγελματικούς και οικιακούς χρήστες, οι οποίοι ανέρχονται
σε 417 καταναλωτές με την κατανάλωση να ανέρχεται σε 35.376 Μ3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 84,83
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή και επαγγελματική χρήση οικισμών
Δροσοχωρίου, Ελαιώνα και Προσήλιου ΔΕΥΑ Δελφών
Στους οικισμούς Δροσοχωρίου, Ελαιώνα και Προσήλιου εφαρμόζεται τιμολόγηση για
τους οικιακούς και επαγγεματικούς χρήστες ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας

10:

Τιμολόγηση

για

οικιακή

και

επαγγελματική

χρήση

οικισμών

Δροσοχωρίου, Ελαιώνα και Προσήλιου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0>

296 100,00%
31.614
100,00%
296 100,00%
31.614
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου
κατανάλωσης για τους επαγγελματικούς και οικιακούς χρήστες, οι οποίοι ανέρχονται
σε 296 καταναλωτές με την κατανάλωση να ανέρχεται σε 31.614 Μ3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 106,80
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Βίνιανης
ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Βίνιανης εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγεματική χρήση ανά
4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 11: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Βίνιανης ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
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Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

2020

%

0-1200
1201 >

169
98,83%
32.751
92,35%
2
1,17%
2.712
7,65%
171 100,00%
35.463
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο (2) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το
98,83%

του συνόλου των

καταναλωτών.

Δηλαδή

στα πρώτα 1200

Μ3,

περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 98,83%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 92,35% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
άνω των 1201 Μ3 περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό που ανέρχεται στο 1,17% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση
που ανέρχεται σε 7,65% του συνόλου της κατανάλωσης.

Διάγραμμα 11: Καταναλωτές ανά κλίμακα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης Τ.Κ.
Βίνιανης ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
180

169

160
140
120
100
80
60
40
20

2

0
0-1200

1201 >
Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 1200 m3 βρίσκεται το
98,83% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 169 καταναλωτές. Στην
τελευταία κλίμακα 1201 m3 και άνω βρίσκεται το 1,17% των καταναλωτών που
ανέρχονται σε 2 καταναλωτές.
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Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 12: Κατανάλωση ανά κλίμακα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης Τ.Κ.
Βίνιανης ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
2.712
7,65%

32.751
92,35%
0-1200

1201 >

Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 1200 m3 βρίσκεται το
92,35% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 32.751 m3
κατανάλωσης. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 7,65% των καταναλώσεων που
ανέρχονται σε 2.712 m3 κατανάλωσης.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 207,39
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 6μηνο για οικιακή και επαγγελματική χρήση Δ.Ε. Ιτέας ΔΕΥΑ
Δελφών
Στην Δ.Ε. Ιτέας εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση ανά
6μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 12: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Δ.Ε. Ιτέας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
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Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

2020

Μ3 κατανάλωσης

%

%

0-120
121-300
301-600
601-1200
1201 >

1.738
75,70%
97.165
27,35%
504
21,93%
176.704
49,74%
47
2,05%
34.816
9,80%
6
0,26%
11.358
3,20%
2
0,07%
35.225
9,92%
2.296 100,00%
355.268
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις πέντε (5) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται
το 98,83% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 300 Μ3,
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 97,63%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 77,09% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
μεταξύ 301-600 Μ3, περιλαμβάνεται το 2,05% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 9,80% του συνόλου της κατανάλωσης. Στις δύο
τελευταίες κλίμακες περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό που ανέρχεται στο 0,33% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση
που ανέρχεται σε 13,11% του συνόλου της κατανάλωσης.
Διάγραμμα 13: Καταναλωτές ανά κλίμακα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης Δ.Ε.
Ιτέας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
2.000
1.800

1.738

1.600
1.400
1.200
1.000
800
504

600
400
200

47

6

2

0
0-120

121-300

301-600

601-1200

1201 >

Αρ. Καταναλωτών
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 300 m3 βρίσκεται το
97,63% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 2.242 καταναλωτές. Στην
κλίμακα μεταξύ 301-600 m3, βρίσκεται το 2,05%, του συνόλου των καταναλωτών που
ανέρχονται σε 47 καταναλωτές. Στις τελευταίες δύο κλίμακες βρίσκεται το 0,33% των
καταναλωτών που ανέρχονται σε 8 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 14: Κατανάλωση ανά κλίμακα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης Δ.Ε.
Ιτέας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
35.225
9,92%

34.816
9,80%

97.165
27,35%

11.358
3,20%

176.704
49,74%

0-120

121-300

301-600

601-1200

1201 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 300 m3 βρίσκεται το
77,09% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 273.869 m3. Στην
κλίμακα μεταξύ 301-600 m3, βρίσκεται το 9,80%, του συνόλου των καταναλώσεων
που ανέρχονται σε 34.816 m3. Στις τελευταίες δύο κλίμακες βρίσκεται το 13,11% των
καταναλώσεων που ανέρχονται σε 46.583 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 154,73
m3/υδρόμετρο/έτος.
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Τιμολόγηση ανά 6μηνο για Ξενοδοχειακές μονάδες Δ.Ε. Ιτέας ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Δ.Ε. Ιτέας εφαρμόζεται τιμολόγηση για ξενοδοχειακές μονάδες ανά 6μηνο, με τα
δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 13: Τιμολόγηση για ξενοδοχειακές μονάδες Δ.Ε. Ιτέας ΔΕΥΑ Δελφών έτους
2018

Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0-90
601 >

2
25,00%
0
0,00%
6
75,00%
6.756
100,00%
8 100,00%
6.756
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις πέντε (5) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών,
μόνο στις δύο εντοπίζονται εγγραφές. Ο μεγάλος όγκος των χρηστών βρίσκεται στην
τελευταία κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το 75,00% του συνόλου των
καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 90 Μ3, περιλαμβάνεται ένα μικρό ποσοστό των
χρηστών που ανέρχεται σε 25,00% (2 καταναλωτές), με μηδενική κατανάλωση. Στην
τελευταία κλίμακα 601 Μ3 και άνω, περιλαμβάνεται το 75,00% (6 καταναλωτές) του
συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται στο 100,00% (6.756 Μ3)
του συνόλου της κατανάλωσης.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 844,50
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 6μηνο για οικιακή και επαγγελματική χρήση Δ.Ε. Δεσφίνας
ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Δ.Ε. Δεσφίνας εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
ανά 6μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 14: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Δ.Ε. Δεσφίνας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0>

1.107 100,00%
116.418
100,00%
116.418
100,00%
1.107 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου
κατανάλωσης, στην Δ.Ε. Δεσφίνας, για τους επαγγελματικούς και οικιακούς χρήστες,
οι οποίοι ανέρχονται σε 1.107 καταναλωτές με την κατανάλωση να ανέρχεται σε
116.418 Μ3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 105,17
m3/υδρόμετρο/έτος.

Τιμολόγηση ανά 6μηνο για οικιακή και επαγγελματική χρήση Δ.Ε. Δεσφίνας
ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Δ.Ε. Καλλιέων εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
ανά 6μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 15: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Δ.Ε. Δεσφίνας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0>

1.355 100,00%
311.650
100,00%
1.355 100,00%
311.650
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου
κατανάλωσης, στην Δ.Ε. Δεσφίνας, για τους επαγγελματικούς και οικιακούς χρήστες,
οι οποίοι ανέρχονται σε 1.355 καταναλωτές με την κατανάλωση να ανέρχεται σε
311.650 Μ3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 230,00
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 6μηνο για οικιακή χρήση Δ.Κ. Γαλαξιδίου ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή χρήση ανά 6μηνο, με τα
δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 16: Τιμολόγηση για οικιακή χρήση Δ.Κ. Γαλαξιδίου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

92

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 1ο μέρος Υφιστάμενη Κατάσταση

Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

2020

Μ3 κατανάλωσης

%

%

0-100
101-200
201 >

1.550
86,47%
68.691
38,79%
181
10,10%
49.612
28,01%
62
3,43%
58.804
33,20%
1.793 100,00%
177.107
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τρεις (3) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται
το 96,57% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 200 Μ3,
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 96,57%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 66,80% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 201 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 3,43% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 33,20% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 15: Καταναλωτές ανά κλίμακα οικιακής χρήσης Δ.Κ. Γαλαξιδίου ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
1.800
1.600

1.550

1.400
1.200
1.000
800
600
400
181
200

62

0
0-100

101-200

201 >

Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
96,57% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 1.731 καταναλωτές. Στην
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τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 3,43% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 62
καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 16: Κατανάλωση ανά κλίμακα οικιακής χρήσης Δ.Κ. Γαλαξιδίου ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
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0-100

101-200

201 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
66,80% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 118.303 m3. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 33,20% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε
58.804 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς χρήστες ανέρχεται σε 98,80 m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 6μηνο για επαγγελματική χρήση και ξενοδοχειακές μονάδες
Δ.Κ. Γαλαξιδίου ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου εφαρμόζεται τιμολόγηση για επαγγελματική χρήση και
ξενοδοχειακές μονάδες ανά 6μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που
ακολουθεί:
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Πίνακας 17: Τιμολόγηση για επαγγελματική χρήση και ξενοδοχειακές μονάδες Δ.Κ.
Γαλαξιδίου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

Μ3 κατανάλωσης

%

%

0-100
101-200
201 >

51
67,11%
2.008
15,33%
17
21,71%
5.390
41,16%
9
11,18%
5.697
43,51%
76 100,00%
13.095
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τρεις (3) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται
το 88,82% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 200 Μ3,
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 88,82%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 56,49% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 201 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 11,18% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 43,51% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 17: Καταναλωτές ανά κλίμακα για επαγγελματική χρήση και ξενοδοχειακές
μονάδες Δ.Κ. Γαλαξιδίου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
88,82% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 68 καταναλωτές. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 11,18% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 9
καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 18: Κατανάλωση ανά κλίμακα για επαγγελματική χρήση και ξενοδοχειακές
μονάδες Δ.Κ. Γαλαξιδίου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
2.008
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5.697
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5.390
41,16%

0-100

101-200

201 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
56,49% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 7.398 m3. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 43,51% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 5.697
m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο

για

τους

επαγγελματικούς

χρήστες

ανέρχεται

σε

172,30

m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά 6μηνο για οικιακή και επαγγελματική χρήση οικισμοί Άγιοι
Πάντες, Βουνίχωρα και Πεντεόρια ΔΕΥΑ Δελφών
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Στους οικισμούς Άγιοι Πάντες, Βουνίχωρα και Πεντεόρια εφαρμόζεται τιμολόγηση για
οικιακή και επαγγελματική χρήση ανά 6μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 18: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση οικισμοί Άγιοι Πάντες,
Βουνίχωρα και Πεντεόρια ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

Μ3 κατανάλωσης

%

%

0-100
101-200
201 >

51
67,11%
2.008
15,33%
17
21,71%
5.390
41,16%
9
11,18%
5.697
43,51%
76 100,00%
13.095
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τρεις (3) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται
το 97,86% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 200 Μ3,
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 97,86%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 76,92% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 201 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 2,14% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 23,08% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 19: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση
οικισμοί Άγιοι Πάντες, Βουνίχωρα και Πεντεόρια ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
97,86% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 708 καταναλωτές. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 2,14% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 16
καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 20: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση
οικισμοί Άγιοι Πάντες, Βουνίχωρα και Πεντεόρια ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
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0-100
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201 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
76,92% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 34.487 m3. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 23,08% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε
10.349 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 62,01
m3/υδρόμετρο/έτος.
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Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση Δ.Κ. Δελφών ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Δ.Κ. Δελφών εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή χρήση ανά έτος, με τα
δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 19: Τιμολόγηση για οικιακή χρήση οικισμοί Δ.Κ. Δελφών ΔΕΥΑ Δελφών έτους
2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

17,58%
73,67%
8.494
389
82,42%
39.831
10,26%
139
48.325
100,00%
528 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
0-120
121 >

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο (2) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το
73,67%

του

συνόλου

των

καταναλωτών.

Δηλαδή

στα

πρώτα

120

Μ3,

περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 73,67%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 17,58% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 121 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 10,26% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 82,42% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 21: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή χρήση Δ.Κ. Δελφών ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το
73,67% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 389 καταναλωτές. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 10,26% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 139
καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
Διάγραμμα 22: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή χρήση Δ.Κ. Δελφών ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
8.494
17,58%

39.831
82,42%

0-120

121 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το
17,58% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 8.494 m3. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 82,42% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε
39.831 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς χρήστες ανέρχεται σε 91,52 m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά μήνα για ξενοδοχειακές μονάδες Δ.Κ. Δελφών ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Δ.Κ. Δελφών εφαρμόζεται τιμολόγηση για τις ξενοδοχειακές μονάδες ανά μήνα,
με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 20: Τιμολόγηση για ξενοδοχειακές μονάδες Δ.Κ. Δελφών ΔΕΥΑ Δελφών έτους
2018
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Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

2020

Μ3 κατανάλωσης

%

0-30
31-80
81-130
131-250
251-500
501-750
751-1000
1001 >

53
59,55%
4.400
5,79%
15
16,85%
8.260
10,86%
8
8,99%
8.260
10,86%
9
10,11%
15.600
20,52%
1
1,12%
3.930
5,17%
1
1,12%
7.500
9,86%
1
1,12%
7.940
10,44%
1
1,12%
20.140
26,49%
76.030
100,00%
89 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις οκτώ (8) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται
το 76,40% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 80 Μ3,
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 76,40%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 16,65% του συνόλου της κατανάλωσης. Στις κλίμακες
μεταξύ 81 – 500 Μ3, περιλαμβάνεται το 20,22% του συνόλου των χρηστών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 36,55% του συνόλου της κατανάλωσης. Στις κλίμακες
501 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό που ανέρχεται στο 3,37% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση
που ανέρχεται σε 46,80% του συνόλου της κατανάλωσης.
Διάγραμμα 23: Καταναλωτές ανά κλίμακα για ξενοδοχειακές μονάδες Δ.Κ. Δελφών
ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
60
53
50

40

30

20

15

8

10

9
1

1

1

1

251-500

501-750

751-1000

1001 >

0
0-30

31-80

81-130

131-250

Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 80 m3 βρίσκεται το
76,40% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 68 καταναλωτές. Στις
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κλίμακες μεταξύ 81 – 500 m3 βρίσκεται το 20,22% του συνόλου των καταναλωτών
που ανέρχονται σε 18 καταναλωτές. Στις τελευταίες κλίμακες 501 m3 και άνω
βρίσκεται το 3,37% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 3 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 24: Κατανάλωση ανά κλίμακα για ξενοδοχειακές Δ.Κ. Δελφών ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
4.400
5,79%

20.140
26,49%

8.260
10,86%

8.260
10,86%

7.940
10,44%

7.500
9,86%

15.600
20,52%
3.930
5,17%

0-30

31-80

81-130

131-250

251-500

501-750

751-1000

1001 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 80 m3 βρίσκεται το
16,65% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 12.660 m3. Στις
κλίμακες μεταξύ 81 - 500 m3 βρίσκεται το 36,55% του συνόλου των καταναλώσεων
που ανέρχονται σε 27790 m3. Στις τελευταίες κλίμακες 501 m3 και άνω βρίσκεται το
46,80% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 35.580 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τις ξενοδοχειακές μονάδες ανέρχεται σε 854,27 m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή χρήση Τ.Κ. Χρισσού ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Χρισσού εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή χρήση ανά έτος, με τα
δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 21: Τιμολόγηση για οικιακή χρήση Τ.Κ. Χρισσού ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
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Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

2020

%

66,48%
6.196
12,61%
347
42.930
87,39%
33,52%
175
100,00%
49.126
522 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
0-100
101 >

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο (2) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το
66,48%

του

συνόλου

των

καταναλωτών.

Δηλαδή

στα

πρώτα

100

Μ3,

περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 66,48%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 12,61% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 101 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 33,52% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 87,39% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 25: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή χρήση Τ.Κ. Χρισσού ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
400
347
350
300
250
175

200
150
100
50
0
0-100

101 >
Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 100 m3 βρίσκεται το
66,48% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 347 καταναλωτές. Στην
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τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 33,52% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 175
καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 26: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή χρήση Τ.Κ. Χρισσού ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
6.196
12,61%

42.930
87,39%

0-100

101 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 100 m3 βρίσκεται το
12,61% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 6.196 m3. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 87,39% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε
42.930 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς χρήστες ανέρχεται σε 94,11 m3/υδρόμετρο/έτος.
Tιμολόγηση ανά έτος για επαγγελματική χρήση και ξενοδοχειακές μονάδες
Τ.Κ. Χρισσού ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Χρισσού εφαρμόζεται τιμολόγηση για επαγγελματική χρήση και
ξενοδοχειακές μονάδες ανά έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που
ακολουθεί:
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Πίνακας 22: Τιμολόγηση για επαγγελματική χρήση και ξενοδοχειακές μονάδες Τ.Κ.
Χρισσού ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0>

18 100,00%
3.168
100,00%
18 100,00%
3.168
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου
κατανάλωσης, στην Τ.Κ. Χρισσού, για τους επαγγελματικούς χρήστες και τις
ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίοι ανέρχονται σε 18 καταναλωτές με την κατανάλωση
να ανέρχεται σε 3.168 Μ3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους επαγγελματικούς χρήστες και τις ξενοδοχειακές μονάδες
ανέρχεται σε 176,00 m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Λιλαίας (Δ.Ε.
Παρνασσού) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Λιλαίας εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση ανά
έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 23: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Λιλαίας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

240
69,57%
5.552
16,04%
77
22,32%
13.918
40,21%
23
6,67%
10.195
29,46%
5
1,45%
4.944
14,29%
345 100,00%
34.609
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
0-100
101-300
301-600
601 >

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τέσσερις (4) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ
Δελφών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και
συγκεντρώνεται το 91,88% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 300
Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 91,88%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 56,26% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
μεταξύ 301 – 600 m3, περιλαμβάνεται το 6,67% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 29,46% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
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τελευταία κλίμακα 601 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 1,45% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 14,29% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 27: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Λιλαίας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
300

250

240

200

150

77

100

50
23
5
0
0-100

101-300

301-600

601 >

Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 300 m3 βρίσκεται το
91,88% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 317 καταναλωτές. Στην
κλίμακα μεταξύ 301 – 600 m3 βρίσκεται το 6,67% των καταναλωτών που ανέρχονται
σε 23 καταναλωτές. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 1,45% των καταναλωτών
που ανέρχονται σε 5 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 28: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Λιλαίας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
4.944
14,29%

5.552
16,04%

10.195
29,46%
13.918
40,21%

0-100

101-300

301-600

601 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 300 m3 βρίσκεται το
56,26% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 19.470 m3. Στην
κλίμακα μεταξύ 301 – 600 m3 βρίσκεται το 29,46% του συνόλου των καταναλώσεων
που ανέρχονται σε 10.195 m3. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 14,29% των
καταναλώσεων που ανέρχονται σε 4.944 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 100,32
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Πολυδρόσου
(Δ.Ε. Παρνασσού) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Πολυδρόσου εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
ανά έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 24: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Πολυδρόσου ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
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Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

2020

%

0-100
101-200
201-300
301-600
601-800
801 >

858
72,04%
9.005
9,40%
149
12,51%
22.189
23,17%
85
7,14%
20.846
21,77%
87
7,30%
33.545
35,03%
8
0,67%
5.427
5,67%
4.741
4,95%
4
0,34%
1.191 100,00%
95.753
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις έξι (6) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται
το 84,55% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 200 Μ3,
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 84,55%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 32,58% του συνόλου της κατανάλωσης. Στις κλίμακες
μεταξύ 201 – 600 m3, περιλαμβάνεται το 14,44% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 56,80% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 601 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 1,01% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 10,62% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 29: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Πολυδρόσου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
1.000
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800
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0-100
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Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
84,55% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 1.007 καταναλωτές. Στις
κλίμακες μεταξύ 201 – 600 m3 βρίσκεται το 14,44% των καταναλωτών που
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ανέρχονται σε 172 καταναλωτές. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 1,01% των
καταναλωτών που ανέρχονται σε 12 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
Διάγραμμα 30: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Πολυδρόσου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
4.741 Μ3 κατανάλωσης
4,95%
5.427
5,67%

9.005
9,40%
22.189
23,17%

33.545
35,03%

20.846
21,77%
0-100

101-200

201-300

301-600

601-800

801 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
32,58% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 31.194 m3. Στις
κλίμακες μεταξύ 201 – 600 m3 βρίσκεται το 56,80% του συνόλου των καταναλώσεων
που ανέρχονται σε 54.391 m3. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 10,62% των
καταναλώσεων που ανέρχονται σε 4.741 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς χρήστες ανέρχεται σε 80,40 m3/υδρόμετρο/έτος.
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Tιμολόγηση ανά έτος για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Επτάλοφου
(Δ.Ε. Παρνασσού) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Επτάλοφου εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
ανά έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 25: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Επτάλοφου ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0>

612 100,00%
67.320
100,00%
612 100,00%
67.320
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου
κατανάλωσης, στην Τ.Κ. Επτάλοφου, για τους οικιακούς και επαγγελματικούς
χρήστες, οι οποίοι ανέρχονται σε 612 καταναλωτές με την κατανάλωση να ανέρχεται
σε 67.320 Μ3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 110,00
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Γραβιάς (Δ.Ε.
Γραβιάς) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Γραβιάς εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση ανά
έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 26: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Γραβιάς ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

69,23%
17.467
28,39%
315
44.061
71,61%
140
30,77%
455 100,00%
61.528
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
0-170
171 >

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο (2) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το
69,23%

του

συνόλου

των

καταναλωτών.

Δηλαδή

στα

πρώτα

170

Μ3,

περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 69,23%, με
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κατανάλωση που ανέρχεται σε 28,39% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 171 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 30,77% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 71,61% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 31: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Γραβιάς ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
350
315
300

250

200
140
150

100

50

0
0-170

171 >
Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 170 m3 βρίσκεται το
69,23% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 315 καταναλωτές. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 30,77% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 140
καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 32: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Γραβιάς ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης

17.467
28,39%

44.061
71,61%

0-170

171 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 170 m3 βρίσκεται το
28,39% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 17.467 m3. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 71,61% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε
44.061 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 135,23
m3/υδρόμετρο/έτος.
Tιμολόγηση ανά έτος για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Καλοσκοπής
(Δ.Ε. Γραβιάς) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Καλοσκοπής εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
ανά έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 27: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Επτάλοφου ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0>

308 100,00%
69.300
100,00%
100,00%
308 100,00%
69.300
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου
κατανάλωσης, στην Τ.Κ. Καλοσκοπής, για τους οικιακούς και επαγγελματικούς
χρήστες, οι οποίοι ανέρχονται σε 308 καταναλωτές με την κατανάλωση να ανέρχεται
σε 69.300 Μ3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 225,00
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Μαριολάτας (Δ.Ε.
Γραβιάς) (Ιούνιο-Ιούλιο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Μαριολάτας εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με τα δεδομένα να παρατίθενται
στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 28: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Μαριολάτας ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0-160
161-200
201-260
261 >

357
95,45%
10.797
72,16%
9
2,41%
1.630
10,89%
4
1,07%
976
6,52%
4
1,07%
1.560
10,43%
374 100,00%
14.963
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τέσσερις (4) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ
Δελφών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και
συγκεντρώνεται το 97,86% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 200
Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 97,86%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 83,05% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
μεταξύ 201 – 260 m3, περιλαμβάνεται το 1,07% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 6,52% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην τελευταία
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κλίμακα 261 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα
μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 1,07% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 10,43% του συνόλου της κατανάλωσης.
Διάγραμμα 33: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Μαριολάτας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
400
357
350
300
250
200
150
100
50

9
4

4

0
0-160

161-200

201-260

261 >

Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
97,86% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 366 καταναλωτές. Στην
κλίμακα μεταξύ 201 – 260 m3 βρίσκεται το 1,07% των καταναλωτών που ανέρχονται
σε 4 καταναλωτές. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 1,07% των καταναλωτών
που ανέρχονται σε 4 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 34: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Μαριολάτας ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
976
6,52%

1.560
10,43%

1.630
10,89%

10.797
72,16%

0-160

161-200

201-260

261 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το
83,05% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 12.427 m3. Στην
κλίμακα μεταξύ 201 – 260 m3 βρίσκεται το 6,52% του συνόλου των καταναλώσεων
που ανέρχονται σε 976 m3. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 10,43% των
καταναλώσεων που ανέρχονται σε 1.560 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 40,01
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση Αυγούστου για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Μαριολάτας
(Δ.Ε. Γραβιάς) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Μαριολάτας εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
για τον μήνα Αύγουστο με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 29: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Γραβιάς ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0-30
31 >

338
90,37%
2.041
49,71%
36
9,63%
2.065
50,29%
374 100,00%
4.106
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο (2) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το
90,37% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 30 Μ3, περιλαμβάνεται
ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 90,37%, με κατανάλωση που
ανέρχεται σε 49,71% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην τελευταία κλίμακα 31 Μ3
και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα σημαντικό
ποσοστό που ανέρχεται στο 9,63% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση
που ανέρχεται σε 50,29% του συνόλου της κατανάλωσης.
Διάγραμμα 35: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Γραβιάς ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
400
350

338

300
250
200
150
100
36
50
0
0-30

31 >
Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 30 m3 βρίσκεται το
90,37% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 338 καταναλωτές. Στην
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τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 9,63% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 36
καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
Διάγραμμα 36: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Γραβιάς ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης

2.041
49,71%

2.065
50,29%

0-30

31 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 30 m3 βρίσκεται το
49,71% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 2.041 m3. Στην
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 50,29% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 2.065
m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 10,98
m3/υδρόμετρο/έτος.
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Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Καστέλλιων (Δ.Ε.
Γραβιάς) (Ιούνιο-Ιούλιο) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Καστέλλιων εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Πίνακας 30: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Καστέλλιων ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

88,72%
2.871
98,11%
466
6,74%
218
1,26%
6
92
2,84%
0,42%
2
55
1,70%
1
0,21%
100,00%
3.236
475 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
0-30
31-40
41-50
51 >

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τέσσερις (4) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ
Δελφών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και
συγκεντρώνεται το 99,37% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 40
Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 99,37%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 95,46% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
μεταξύ 41 – 50 m3, περιλαμβάνεται το 0,42% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 2,84% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην τελευταία
κλίμακα 51 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα
μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 0,21% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 1,70% του συνόλου της κατανάλωσης.
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Διάγραμμα 37: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Καστέλλιων ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
500

466

450
400
350
300
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6
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1
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0-30

31-40

41-50

51 >

Αρ. Καταναλωτών

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 40 m3 βρίσκεται το
99,37% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 472 καταναλωτές. Στην
κλίμακα μεταξύ 41 – 50 m3 βρίσκεται το 0,42% των καταναλωτών που ανέρχονται σε
2 καταναλωτές. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 0,21% των καταναλωτών που
ανέρχονται σε 1 καταναλωτή.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 38: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Καστέλλιων ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης

92
2,84%
218
6,74%

55
1,70%

2.871
88,72%
0-30

31-40

41-50

51 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 40 m3 βρίσκεται το
95,46% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 3.089 m3. Στην κλίμακα
μεταξύ 41 – 50 m3 βρίσκεται το 2,84% του συνόλου των καταναλώσεων που
ανέρχονται σε 92 m3. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 1,70% των καταναλώσεων
που ανέρχονται σε 55 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 6,81
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Καστέλλιων (Δ.Ε.
Γραβιάς) (Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Καστέλλιων εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με τα δεδομένα να παρατίθενται
στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 31: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Καστέλλιων ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
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Αρ. Καταναλωτών

%

2020

Μ3 κατανάλωσης

%

0-45
46-60
61-75
76 >

395
83,16%
5.780
55,12%
59
12,42%
3.042
29,01%
14
2,95%
942
8,98%
7
1,47%
723
6,89%
475 100,00%
10.487
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τέσσερις (4) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ
Δελφών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και
συγκεντρώνεται το 95,58% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 60
Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 95,58%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 84,12% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
μεταξύ 61 – 75 m3, περιλαμβάνεται το 2,95% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 8,98% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην τελευταία
κλίμακα 76 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα
μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 1,47% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 6,89% του συνόλου της κατανάλωσης.
Διάγραμμα 39: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Καστέλλιων ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 60 m3 βρίσκεται το
95,58% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 454 καταναλωτές. Στην
κλίμακα μεταξύ 61 – 75 m3 βρίσκεται το 2,95% των καταναλωτών που ανέρχονται σε
14 καταναλωτές. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 1,47% των καταναλωτών που
ανέρχονται σε 7 καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
Διάγραμμα 40: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Καστέλλιων ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
942
8,98%

723
6,89%

5.780
55,12%
3.042
29,01%

0-45

46-60

61-75

76 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 60 m3 βρίσκεται το
84,12% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 8.822 m3. Στην κλίμακα
μεταξύ 61 – 75 m3 βρίσκεται το 8,98% του συνόλου των καταναλώσεων που
ανέρχονται σε 942 m3. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 6,89% των
καταναλώσεων που ανέρχονται σε 723 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 22,08
m3/υδρόμετρο/έτος.
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Tιμολόγηση ανά έτος για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Σκλήθρου και
Βαργιάνης (Δ.Ε. Γραβιάς) ΔΕΥΑ Δελφών
Στις Τ.Κ. Σκλήθρου και Βαργιάνης εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και
επαγγελματική χρήση ανά έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Πίνακας 32: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Σκλήθρου και
Βαργιάνης ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0>

308 100,00%
69.300
100,00%
308 100,00%
69.300
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου
κατανάλωσης, στις Τ.Κ. Σκλήθρου και Βαργιάνης, για τους οικιακούς και
επαγγελματικούς χρήστες, οι οποίοι ανέρχονται σε 166 καταναλωτές με την
κατανάλωση να ανέρχεται σε 25.600 Μ3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 154,22
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Αποστολιάς
(Δ.Ε. Γραβιάς) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Καστέλλιων εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
ανα έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 33: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Αποστολιάς ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
Κλίμακα

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

0-45
46-60
61-80
81 >

80
89,89%
518
48,32%
5
5,62%
249
23,23%
3
3,37%
222
20,71%
1
1,12%
83
7,74%
89 100,00%
1.072
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τέσσερις (4) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ
Δελφών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και
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συγκεντρώνεται το 95,58% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 60
Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 95,51%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 71,55% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην κλίμακα
μεταξύ 61 – 80 m3, περιλαμβάνεται το 3,37% του συνόλου των καταναλωτών, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 20,71% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 81 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 1,12% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 7,74% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 41: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Αποστολιάς ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
90
80
80
70
60
50
40
30
20
5

10

3

1

0
0-45

46-60

61-80

81 >
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 60 m3 βρίσκεται το
95,51% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 85 καταναλωτές. Στην
κλίμακα μεταξύ 61 – 80 m3 βρίσκεται το 3,37% των καταναλωτών που ανέρχονται σε
3 καταναλωτές. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 1,12% των καταναλωτών που
ανέρχονται σε 1 καταναλωτή.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 42: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Αποστολιάς ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
83
7,74%
222
20,71%
518
48,32%

249
23,23%

0-45

46-60

61-80

81 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 60 m3 βρίσκεται το
71,55% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 767 m3. Στην κλίμακα
μεταξύ 61 – 80 m3 βρίσκεται το 20,71% του συνόλου των καταναλώσεων που
ανέρχονται σε 222 m3. Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 7,74% των
καταναλώσεων που ανέρχονται σε 83 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 12,04
m3/υδρόμετρο/έτος.
Τιμολόγηση ανά έτος για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Οινοχωρίου
(Δ.Ε. Γραβιάς) ΔΕΥΑ Δελφών
Στην Τ.Κ. Οινοχωρίου εφαρμόζεται τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση
ανα έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 34: Τιμολόγηση για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ. Οινοχωρίου ΔΕΥΑ
Δελφών έτους 2018
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Αρ. Καταναλωτών

2020

Μ3 κατανάλωσης

%

%

0-45
46-75
76 >

76
91,57%
551
50,00%
2
2,41%
130
11,80%
5
6,02%
421
38,20%
83 100,00%
1.102
100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τρεις (3) κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Δελφών, ο
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται
το 91,58% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 75 Μ3,
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 93,98%, με
κατανάλωση που ανέρχεται σε 61,80% του συνόλου της κατανάλωσης. Στην
τελευταία κλίμακα 76 Μ3 και άνω περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 6,02% του συνόλου των
καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 38,20% του συνόλου της
κατανάλωσης.
Διάγραμμα 43: Καταναλωτές ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Οινοχωρίου ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 75 m3 βρίσκεται το
93,98% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 78 καταναλωτές. Στην
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τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 6,02% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 5
καταναλωτές.
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
Διάγραμμα 44: Κατανάλωση ανά κλίμακα για οικιακή και επαγγελματική χρήση Τ.Κ.
Οινοχωρίοθ ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης

421
38,20%

551
50,00%

130
11,80%
0-45

46-75

76 >

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 75 m3 βρίσκεται το
61,80% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 681 m3. Στην τελευταία
κλίμακα βρίσκεται το 38,20% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 41 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο για τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες ανέρχεται σε 13,28
m3/υδρόμετρο/έτος.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τιμολόγησης ΔΕΥΑ Δελφών στο έτος 2018
Στην ΔΕΥΑ Δελφών εφαρμόζεται τιμολόγηση για όλους τους χρήστες ανά μήνα,
4μηνο, 6μηνο και έτος, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 35: Τιμολόγηση ΔΕΥΑ Δελφών ανά Δ.Ε. έτους 2018

13,28

Δ.Ε.

Αρ. Καταναλωτών

%

Μ3 κατανάλωσης

%

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Κοινή διαπίστωση είναι ότι ο μεγάλος όγκος των καταναλωτών και των
καταναλώσεων βρίσκεται στην Δ.Ε. Άμφισσας, στην οποία περιλαμβάνεται το
32,13% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 25,09%.
Ακολουθεί, η Δ.Ε. Γαλαξιδίου, στην οποία περιλαμβάνεται το 13,95% του συνόλου
των καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 11,21%. Ακολουθούν, οι Δ.Ε.
Ιτέας και Παρνασσού, στις οποίες περιλαμβάνονται το 12,40% και 11,56% του
συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 17,26% και 9,43%,
αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθεί η Δ.Ε. Γραβιάς, στην οποία περιλαμβάνεται το
10,49% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 8,17%. Η
Δ.Ε.

Καλλιέων, στην

οποία περιλαμβάνεται

το 7,29%

του

συνόλου

των

καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 14,86%. Η Δ.Ε. Δελφών, στην
οποία περιλαμβάνεται το 6,23% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση
που ανέρχεται σε 8,42%. Και τέλος, η Δ.Ε. Δεσφίνας, στην οποία περιλαμβάνεται το
5,96% του συνόλου των καταναλωτών, με κατανάλωση που ανέρχεται σε 5,55%.
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Διάγραμμα 45: Καταναλωτές ανά Δ.Ε. ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Αρ. Καταναλωτών
7.000
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Δ.Ε. Ιτέας

Δ.Ε.
Δ.Ε.
Καλλιέων Παρνασσού

Αρ. Καταναλωτών

Από το ανωτέρω διάγραμμα φαίνεται ότι ο μεγάλος όγκος των καταναλωτών
βρίσκεται στην Δ.Ε. Άμφισσας, στην οποία περιλαμβάνεται το 32,13% του συνόλου
των καταναλωτών, που ανέρχεται σε 5.970 καταναλωτές. Ακολουθεί, η Δ.Ε.
Γαλαξιδίου, στην οποία περιλαμβάνεται το 13,95% του συνόλου των καταναλωτών,
που ανέρχεται σε 2.592 καταναλωτές. Ακολουθούν, οι Δ.Ε. Ιτέας και Παρνασσού,
στις οποίες περιλαμβάνονται το 12,40% και 11,56% του συνόλου των καταναλωτών,
που ανέρχονται σε 2.304 και 2.148 καταναλωτές, αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθεί
η Δ.Ε. Γραβιάς, στην οποία περιλαμβάνεται το 10,49% του συνόλου των
καταναλωτών, που ανέρχεται σε 1.950 καταναλωτές. Η Δ.Ε. Καλλιέων, στην οποία
περιλαμβάνεται το 7,29% του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται σε 1.355
καταναλωτές. Η Δ.Ε. Δελφών, στην οποία περιλαμβάνεται το 6,23% του συνόλου
των καταναλωτών, που ανέρχεται σε 1.157 καταναλωτές. Και τέλος, η Δ.Ε. Δεσφίνας,
στην οποία περιλαμβάνεται το 5,96% του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται
σε 1.107 καταναλωτές.
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Διάγραμμα 46: Κατανάλωση ανά Δ.Ε. ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018

Μ3 κατανάλωσης
197.682
9,43%
526.121
25,09%

311.650
14,86%

235.038
11,21%

362.024
17,26%
171.373
8,17%

116.418
5,55%
Δ.Ε. Άμφισσας

Δ.Ε. Γαλαξιδίου

Δ.Ε. Δεσφίνας

Δ.Ε. Ιτέας

176.649
8,42%
Δ.Ε. Γραβιάς
Δ.Ε. Καλλιέων

Δ.Ε. Δελφών
Δ.Ε. Παρνασσού

Από το ανωτέρω διάγραμμα φαίνεται ότι ο μεγάλος όγκος των καταναλώσεων
βρίσκεται στην Δ.Ε. Άμφισσας, στην οποία περιλαμβάνεται το 25,09% του συνόλου
των καταναλώσεων, που ανέρχεται σε 526.121 m3. Ακολουθεί, η Δ.Ε. Ιτέας, στην
οποία περιλαμβάνεται το 17,26% του συνόλου των καταναλώσεων, που ανέρχεται σε
362.024 m3. Ακολουθεί, η Δ.Ε. Καλλιέων, στην οποία περιλαμβάνεται το 14,86% του
συνόλου των καταναλώσεων, που ανέρχεται σε 311.650 m3. Στη συνέχεια ακολουθεί
η Δ.Ε. Γαλαξιδίου, στην οποία περιλαμβάνεται το 11,21% του συνόλου των
καταναλώσεων, που ανέρχεται σε 235.038 m3. Η Δ.Ε. Παρνασσού, στην οποία
περιλαμβάνεται το 9,43% του συνόλου των καταναλώσεων, που ανέρχεται σε
197.682 m3. Η Δ.Ε. Δελφών, στην οποία περιλαμβάνεται το 8,42% του συνόλου των
καταναλώσεων, που ανέρχεται σε 176.649 m3. Η Δ.Ε. Γραβιάς, στην οποία
περιλαμβάνεται το 8,17% του συνόλου των καταναλώσεων, που ανέρχεται σε
171.373 m3. Και τέλος, η Δ.Ε. Δεσφίνας, στην οποία περιλαμβάνεται το 5,55% του
συνόλου των καταναλώσεων, που ανέρχεται σε 116.418 m3.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά
υδρόμετρο

για

τους

χρήστες

της

ΔΕΥΑ

Δελφών

ανέρχεται

σε

112,85

m3/υδρόμετρο/έτος.
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Έχοντας αναλύσει τις κατηγορίες των καταναλωτών, αλλά και τις καταναλώσεις των
κατηγοριών των καταναλωτών, αναλύουμε την υφιστάμενη πολιτική τιμολόγησης της
ΔΕΥΑ Δελφών που σήμερα έχει ως ακολούθως:
Πίνακας 36: Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑ Δελφών
2015
Αιτιολογία
Τέλη Σύνδεσης - Τέλη Συντήρησης
Σε €
Τέλος σύνδεσης και επανασύνδεσης παροχής
50,00
Τέλος συντήρησης υδρομέτρου και δεξαμενών ανά έτος
5,00
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκτοι, ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και Άποροι):
Πάγια Τέλη Ύδρευσης
Σε €/έτος
ΔΕ Αμφίσσης
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΔΚ Άμφισσας) για σπίτια και καταστήματα έως 10 μ3/μήνα
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΤΚ Δροσοχωρίου, ΤΚ Σερνικακίου - Αγίου Γεωργίου - Αγίου
Κωνσταντίνου) χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μ3 κατανάλωσης
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΤΚ Ελαιώνα) για κατανάλωση έως 40 μ3/μήνα, (ΤΚ
Προσηλίου) για κατανάλωση έως 120 μ3/3μηνο (Οικισμός Προσήλιο) και έως 300
μ3/3μηνο
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΤΚ Αγίας Ευθυμίας) χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μ3
κατανάλωσης
ΔΕ Δελφών
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΔΚ Δελφών) για οικίες για κατανάλωση έως 120 μ3/έτος
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΤΚ Χρισσού) για κάθε παροχή
ΔΕ Καλλιέων
Πάγιο τέλος ύδρευσης για οικίες ανά παροχή
ΔΕ Δεσφίνας
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΔΕ Δεσφίνας)
ΔΕ Ιτέας
Πάγιο τέλος ύδρευσης για οικίες για κατανάλωση έως 120 μ3/έτος ή 10 μ3/μήνα
ΔΕ Γραβιάς
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΤΚ Γραβιάς, ΤΚ Βάργιανης, ΤΚ Καλοσκοπής, ΤΚ Σκλήθρου,
ΤΚ Μαριολάτας, ΤΚ Οινοχωρίου, ΤΚ Αποστολιάς, ΤΚ Καστελλίων) ανά παροχή
ΔΕ Παρνασσού
Πάγιο τέλος ύδρευσης (Οικισμοί Επτάλοφος και Αμπέλια) (Δίκτυο ύδρευσης ΜΑΝΑ)
για μονοκατοικίες ή διαμερίσματα, επαγγελματική χρήση, ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα
δωμάτια ανά όροφο, στάβλοι, αποθήκες κλπ, με βάση την τιμή 115 € (έτος 2008) και
με αύξηση 3% ετησίως επί της τιμής
Πάγιο τέλος ύδρευσης (Οικισμός Ιταμός) (Δίκτυο ύδρευσης ΠΕΤΡΑΣ) για οικίες,
καταστήματα και άλλης μορφής κτήρια, με βάση την τιμή 40,59 € (έτος 2008) και με
αύξηση 3% ετησίως επί της τιμής
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΤΚ Λιλαίας, ΤΚ Πολυδρόσου)
ΔΕ Γαλαξιδίου
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΔΚ Γαλαξιδίου)
Πάγιο τέλος ύδρευσης (ΤΚ Αγίων Πάντων - Βουνιχώρας - Πεντεορίων)
Πάγια Τέλη Αποχέτευσης
ΔΕ Αμφίσσης (εκτός Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου και
Σερνικακίου)
Πάγιο τέλος ΔΚ Άμφισσας για σπίτια ή διαμερίσματα εμβαδού έως 90 μ2
Πάγιο τέλος ΔΚ Άμφισσας για σπίτια ή διαμερίσματα άνω των 91 μ2 καθώς και
Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Οργανισμοί, Τράπεζες, καταστήματα και γενικά
επαγγελματικής χρήσεις
Πάγιο τέλος ΤΚ Ελαιώνα
Πάγιο τέλος ΤΚ Προσηλίου (όχι οικισμός Βίνιανης) και Δροσοχωρίου
ΔΕ Δελφών
Πάγιο τέλος ΤΚ Δελφών και Χρισσού για οικίες
ΔΕ Καλλιέων
Πάγιο τέλος ΤΚ Μαυρολιθάρι
Πάγιο τέλος ΤΚ Καστριώτισσας

57,13

18,63

10,97
12,24
15,59
45,00
20,00
45,00

20,00

141,44

49,92
35,30
Σε €/6μηνο
25,00
11,00
Σε €/έτος

27,77
37,82
3,63
18,63
69,07
5,87
5,87
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ΔΕ Δεσφίνας
Πάγιο τέλος ΔΕ Δεσφίνας
ΔΕ Ιτέας
Πάγιο τέλος ΔΚ Ιτέας και ΤΚ Κίρρας για κατοικίες - διαμερίσματα
ΔΕ Γραβιάς
Πάγιο τέλος ΤΚ Γραβιάς και ΤΚ Μαριολάτας
ΔΕ Παρνασσού
ΔΕ Γαλαξιδίου
Πάγιο τέλος ΔΕ Γαλαξιδίου για οικίες, ΝΠΙΔ, επιχειρήσεις και καταστήματα
υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος
Τέλη ύδρευσης - Οικιακό τιμολόγιο
ΔΕ Αμφίσσης
ΔΚ Άμφισσας
0-10 μ3
11-20 μ3
21-30 μ3
31 > μ3
ΤΚ Αγίας Ευθυμίας
0-50
51 > μ3
ΤΚ Δροσοχωρίου
0 > μ3
ΤΚ Ελαιώνα
0-40 μ3
41-60 μ3
60 > μ3
ΤΚ Προσηλίου
Οικισμός Προσήλιο
0-120 μ3
121-240 μ3
241-440
441 > μ3
Οικισμός Βίνιανης
0-300 μ3
301-500 μ3
501-900 μ3
901 > μ3
ΤΚ Σερνικακίου - Αγίου Γεωργίου - Αγίου Κωνσταντίνου
Ανεξαρτήτως μ3 κατανάλωσης
ΔΕ Δελφών
ΔΚ Δελφών
0-10 μ3 (υποχρεωτική κατανάλωση)
11 > μ3
ΤΚ Χρισσού
0-100 μ3
101 > μ3
ΔΕ Δεσφίνας
Ανεξαρτήτως μ3 κατανάλωσης
ΔΕ Ιτέας
0-10 μ3
11-25 μ3
26-50 μ3
51-100 μ3
101 > μ3

30,00
50,00
12,00
€/6μηνο
50,00
Σε €
/μήνα
Επιβάλεται μόνο
πάγιο τέλος
0,87
1,19
1,95
/4μηνο
0,36
0,56
Επιβάλεται μόνο
πάγιο τέλος
/μήνα
Επιβάλεται μόνο
πάγιο τέλος
0,73
1,11
/3μηνο
Επιβάλεται μόνο
πάγιο τέλος
0,73
1,11
1,86
Επιβάλεται μόνο
πάγιο τέλος
0,75
0,90
1,11
/μήνα
0,33
/μήνα
/έτος
/μήνα

1,02
0,12
0,23
0,48

0,88
/μήνα
Επιβάλεται μόνο
πάγιο τέλος
0,20
0,30
0,40
0,50
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ΔΕ Γραβιάς
ΤΚ Γραβιάς
0-170 μ3
171 > μ3
ΤΚ Μαριολάτας
Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο & Οκτώμβριο
0-80 μ3
81-100 μ3
101-130 μ3
131 > μ3
Αύγουστο
0-30 μ3
31 > μ3
ΤΚ Οινοχωρίου (από 15/5 έως 15/9)
0-15 μ3
16-25 μ3
26 > μ3
ΤΚ Αποστολιά (από 1/7 έως 31/10)
0-10 μ3
11-15 μ3
16-20 μ3
21 > μ3
ΤΚ Καστελλίων (από 1/6 έως 31/10)
Ιούνιο - Ιούλιο
0-30 μ3
31-40 μ3
41-50 μ3
51 > μ3
Αύγουστο - Σεπτέμβριο - Οκτώβριο
0-15 μ3
16-20 μ3
21-25 μ3
26 > μ3
ΔΕ Παρνασσού
ΤΚ Λιλαίας
0-100 μ3
101-300 μ3
301-600 μ3
601 > μ3
ΤΚ Πολυδρόσου (Οικισμοί Πολύδροσος και Άνω Πολύδροσος)
0-100 μ3
101-200 μ3
201-300 μ3
301-600 μ3
601-800 μ3
801 > μ3
ΔΕ Γαλαξιδίου
ΔΚ Γαλαξιδίου
0-50 μ3
51-100 μ3
101-200 μ3
201 > μ3
ΤΚ Αγίων Πάντων - Βουνιχώρας - Πεντεορίων
0-50 μ3
51-100 μ3
101-200 μ3
201 > μ3
Ειδικό Τέλος 80%
Έχει καταργηθεί και έχει ενσωματωθεί στην ύδρευση
Τέλη Αποχέτευσης
Τέλος αποχέτευσης ΔΚ Ιτέας και ΤΚ Κίρρας επί της κατανάλωσης ύδατος

2020

/μήνα
0,15
0,20

0,18
0,26
0,35
0,88
0,18
1,47
0,10
0,25
5,00
0,60
0,88
2,93
5,87

0,06
0,29
1,47
2,93

/έτος

0,09
0,59
1,47
2,93

0,15
0,25
0,40
0,50
0,15
0,25
0,35
0,60
1,20
2,00
/6μηνο

/6μηνο

0,30
0,45
0,75
1,00
0,30
0,45
0,60
0,75

0,00%
60,00%

Τέλος αποχέτευσης ΔΕ Γαλαξιδίου για οικίες, ΝΠΙΔ και καταστήματα όχι υγειονομικού
ενδιαφέροντος με εξαμηνιαία χρέωση 1 €/μ3 επί της κατανάλωσης ύδατος

60,00%

Τέλος αποχέτευσης ΔΕ Γαλαξιδίου για επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με εξαμηνιαία χρέωση 1,5 €/μ3 επί της κατανάλωσης ύδατος

80,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Από τα αντληθέντα στοιχεία ΔΕΥΑ Δελφών, αλλά και την υφιστάμενη τιμολογιακή
πολιτική, διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία:
1.

εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΔΚ
Άμφισσας ως ακολούθως:
1.1. 1η κλίμακα

0-10 μ3

1.2. 2η κλίμακα

11-20 μ3

1.3. 3 κλίμακα

21-30 μ3 και τέλος

1.4. 4η κλίμακα

> 31 μ3

η

2.

εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Αγίας Ευθυμίας ως ακολούθως:
2.1. 1η κλίμακα

0-50 μ3

2.2. 2η κλίμακα

> 51 μ3

3. εφαρμόζει τιμολόγηση ανεξαρτήτου κατανάλωσης, για τους οικιακούς χρήστες
της, όπου καταβάλεται μόνο το πάγιο τέλος
4. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Ελαιώνα ως ακολούθως:
4.1. 1η κλίμακα

0-40 μ3

4.2. 2η κλίμακα

41-60 μ3 και τέλος

4.3. 3 κλίμακα

> 61 μ3

η

5. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες του
Οικισμού Προσήλιου ως ακολούθως:
5.1. 1η κλίμακα 0-120 μ3
5.2. 2η κλίμακα 121-240 μ3
5.3. 3η κλίμακα 241-440 μ3
5.4. 4η κλίμακα > 441 μ3
6. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες του
Οικισμού Βίνιανης ως ακολούθως:
6.1. 1η κλίμακα 0-300 μ3
6.2. 2η κλίμακα 301-500 μ3
6.3. 3η κλίμακα 501-900 μ3
6.4. 4η κλίμακα > 901 μ3
7. εφαρμόζει ανεξαρτήτου κατανάλωσης, για τους οικιακούς χρήστες των ΤΚ
Σερνικακίου – Αγίου Γεωργίου – Αγίου Κωνσταντίνου με τιμή 0,33 €/μ3
8. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΔΚ
Δελφών ως ακολούθως:
8.1. 1η κλίμακα 0-10 μ3
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8.2. 2η κλίμακα > 11 μ3
9. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Χρισσού ως ακολούθως:
9.1. 1η κλίμακα 0-100 μ3
9.2. 2η κλίμακα > 101 μ3
10. εφαρμόζει ανεξαρτήτου κατανάλωσης, για τους οικιακούς χρήστες της ΔΕ
Δεσφίνας με τιμή 0,88 €/μ3
11. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΔΕ
Ιτέας ως ακολούθως:
11.1.1η κλίμακα 0-10 μ3
11.2.2η κλίμακα 11-25 μ3
11.3.3η κλίμακα 26-50 μ3
11.4.4η κλίμακα 51-100 μ3
11.5.5η κλίμακα > 101 μ3
12. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Γραβιάς ως ακολούθως:
12.1.1η κλίμακα 0-170 μ3
12.2.2η κλίμακα > 171 μ3
13. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Μαριολάτας (Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) ως ακολούθως:
13.1.1η κλίμακα 0-80 μ3
13.2.2η κλίμακα 81-100 μ3
13.3.3η κλίμακα 101-130 μ3
13.4.4η κλίμακα > 131 μ3
14. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Μαριολάτας (Αύγουστο) ως ακολούθως:
14.1.1η κλίμακα 0-30 μ3
14.2.2η κλίμακα > 31 μ3
15. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Οινοχωρίου ως ακολούθως:
15.1.1η κλίμακα 0-15 μ3
15.2.2η κλίμακα 16-25 μ3
15.3.3η κλίμακα > 26 μ3
16. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Αποστολιά (1/7 έως 31/10) ως ακολούθως:
16.1.1η κλίμακα 0-10 μ3
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16.2.2η κλίμακα 11-15 μ3
16.3.3η κλίμακα 16-20 μ3
16.4.4η κλίμακα > 21 μ3
17. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Καστελλίων (Ιούνιο, Ιούλιο) ως ακολούθως:
17.1.1η κλίμακα 0-30 μ3
17.2.2η κλίμακα 31-40 μ3
17.3.3η κλίμακα 41-50 μ3
17.4.4η κλίμακα > 51 μ3
18. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Καστελλίων (Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) ως ακολούθως:
18.1.1η κλίμακα 0-15 μ3
18.2.2η κλίμακα 16-20 μ3
18.3.3η κλίμακα 21-25 μ3
18.4.4η κλίμακα > 26 μ3
19. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Λιλαίας ως ακολούθως:
19.1.1η κλίμακα 0-100 μ3
19.2.2η κλίμακα 101-300 μ3
19.3.3η κλίμακα 301-600 μ3
19.4.4η κλίμακα > 601 μ3
20. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΤΚ
Πολυδρόσου ως ακολούθως:
20.1.1η κλίμακα 0-100 μ3
20.2.2η κλίμακα 101-200 μ3
20.3.3η κλίμακα 201-300 μ3
20.4.4η κλίμακα 301-600 μ3
20.5.5η κλίμακα 601-800 μ3
20.6.6η κλίμακα > 801 μ3
21. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες της ΔΕ
Γαλαξιδίου ως ακολούθως:
21.1.1η κλίμακα 0-50 μ3
21.2.2η κλίμακα 51-100 μ3
21.3.3η κλίμακα 101-200 μ3
21.4.4η κλίμακα > 201 μ3
22. ως προς το πάγιο η επιχείρηση εφαρμόζει χρέωση σε κυβικό
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23. δεν επιβάλλει ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού (έχει ενσωματωθεί)
24. επιβάλλει τέλος αποχέτευσης 60% και 80%
25. δεν επιβάλλει τέλος συντήρησης ομβρίων
26. επιβάλλει τέλος συντήρησης υδρομέτρου.
27. εκδίδει λογαριασμούς νερού ανά μήνα, 3μηνο, 4μηνο, 6μηνο και έτος.
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Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η
ΕΥΑΘ Α.Ε., ώστε να υπάρχει η σχετική σύγκριση.
Πίνακας 37: Τιμολογιακή Πολιτική ΕΥΑΘ Α.Ε.
Αιτιολογία
Τέλη ύδρευσης - Οικιακό τιμολόγιο
Οικιακό Τιμολόγιο ΕΥΑΘ 4μηνης κατανάλωσης
0-10 m3
11-40 m3
41-60 m3
61-120 m3
121-160 m3
161 m3 και άνω
Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών
Κοινόχρηστο κατοικιών/άρδευση 4μηνης κατανάλωσης
0-10
11-100
101 >
Επαγγελματίες 4μηνης κατανάλωσης
0-200
201 >
Βιομηχανίες 4μηνης κατανάλωσης
0-2000
2001 >
Δημόσιο - ΟΤΑ και Φιλανθρωπικά ΝΠΙΔ 4μηνης κατανάλωσης
0>
Ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ που δεν είναι πελάτες της ΕΥΑΘ 4μηνης κατανάλωσης
0>
Γεωτρήσεις 4μηνης κατανάλωσης
0>
Εφοδιασμός Πλοίων 4μηνης κατανάλωσης
0>
Βυτιοφόρα οχήματα 4μηνης κατανάλωσης
0>
Υδροστόμια Πυρκαγιάς 4μηνης κατανάλωσης
0>
Ομάδες Κοινού ΚΟΤ Α'
0-30
31-80
81-120
121 >
Ομάδες Κοινού ΚΟΤ Α'
0-30
31-80
81-120

0,42
0,60
0,70
1,20
3,60
4,40

2,00
2,50
3,60
0,7
0,95
0,52
0,87
0,65
0,35
0,30
2,00
1,00
5,00
0,00
70,00%
35,00%
Δεν παρέχεται
έκπτωση
0,00
50,00%
25,00%
Δεν παρέχεται
έκπτωση

121 >
Τέλος χρήσης υπονόμων

2019
Σε €

Τέλη Αποχέτευσης

Πάγια Τέλη
Φ13 & Φ20 (1/2" & 3/4") πάγιο τέλος ανά μήνα
Φ13 & Φ20 (1/2" & 3/4") πάγιο τέλος ανά τετράμηνο
Φ25 (1") πάγιο τέλος ανά μήνα
Φ25 (1") πάγιο τέλος ανά τετράμηνο
Φ30 (1 1/4") πάγιο τέλος ανά μήνα
Φ30 (1 1/4") πάγιο τέλος ανά τετράμηνο
Φ40 (1 1/2") πάγιο τέλος ανά μήνα
Φ40 (1 1/2") πάγιο τέλος ανά τετράμηνο
Φ50 (2") πάγιο τέλος ανά μήνα
Φ50 (2") πάγιο τέλος ανά τετράμηνο
Φ80 (3 1/4") πάγιο τέλος ανά μήνα
Φ80 (3 1/4"") πάγιο τέλος ανά τετράμηνο
Φ100 - Φ200 (4" και άνω) πάγιο τέλος ανά μήνα
Φ100 - Φ200 (4" και άνω) πάγιο τέλος ανά τετράμηνο
Ειδικό Τέλος Κύκλου Νεορύ
Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερoύ

80,00%
2,00
8,00
5,00
20,00
8,00
32,00
10,00
40,00
15,00
60,00
25,00
100,00
40,00
160,00
0,07

Πηγή: ΕΥΑΘ Α.Ε., 2019
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Αντίστοιχα στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε την τιμολογιακή πολιτική που
εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που προσιδιάζει αυτή της ΕΥΑΘ Α.Ε., ως προς την δομή
και την φιλοσοφία.
Πίνακας 38: Τιμολογιακή Πολιτική ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
€/κ.μ.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (μ3)
ΥΔΡΕΥΣΗ (ισχύει από 16.12.2013 - Φ.Ε.Κ. 31888/16.12.2013)
Κατηγορία Ι.
ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
0-5
0,3500
5 - 20
0,6400
20 - 27
1,8300
27 - 35
2,5600
Άνω των 35
3,2000
Υποχρεωτική κατανάλωση 2 μ3 / μήνα, αναστέλλεται για όσο χρόνο
υπάρχει διακοπή υδροδότησης με αφαίρεση μετρητή
Κατηγορία IΙ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
μέχρι 1.000
0,8300
Άνω των 1.000
0,9800
* Υποχρεωτική κατανάλωση 100 μ3 / μήνα
Κατηγορία ΙΙΙ.
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΠΔΔ
ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης
0,9800
Κατηγορία ΙV.
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ
ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης
0,2300
Κατηγορία V.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
- ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΥΣΩΝ
ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης
0,4880
Κατηγορία VΙ.
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ
ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης
2,4000
Κατηγορία VIΙ.
ανεξαρτήτως όγκου ακινήτου και κατηγορίας
κατανάλωσης
11,0100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κατηγορία VΙIΙ.
ΑΔΫΙΛΙΣΤΟ ΝΕΡΟ
0,1804
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ

€/μήνα
ως 30 m / 3μηνο
από 30 ως 60 m3 / 3μηνο
άνω των 60 m3 / 3μηνο
3

παροχή με υδρ. μέχρι 5/8'' και 3/4''
παροχή με υδρ. μέχρι 1''
παροχή με υδρ. μέχρι 11/2''
παροχή με υδρ. μέχρι 2''
παροχή με υδρ. μέχρι 3''
παροχή με υδρ. μέχρι 4''
παροχή με υδρ. μέχρι 6''

μηνιαία - για παροχές κυρίως επαγγελματικής βιομηχανικής χρήσης και ενίσχυσης δικτύων ΟΤΑ

1,00
1,00
1,00
4,50
4,50
13,00
13,00
35,00
35,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
Κοινοί καταναλωτές
Δημόσια - Κανονικά
Φιλανθρωπικά
Βιομηχανικά

75% x τιμής νερού (52.5% για κήπους άνω των 200μ2)
75% x τιμής νερού
75% x τιμής νερού
γ β μηχ
ς β 75%
χ ςx τιμής νερούς
γ
ς χ ρ
παραγωγής τεχνητής μετάξης, υδρομετριτές σε οικοδομικά έργα

ς

ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%

Από 17.12.2010 13% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού (Ν.
3899/2010 Φ.Ε.Κ. 212Α/17.12.2010)

ΦΠΑ 24%

Από 6.05.2010 23% επί του παγίου τέλους + Δικ. Χρήσης Υπονόμων (Ν.
3845/2010 Φ.Ε.Κ. 65Α/6.05.2010)

Πηγή: ΕΥΔΑΠ Α.Ε., 2019
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Παραθέτουμε παράλληλα στον πίνακα που ακολουθεί και την μέση και μεσοσταθμική
τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ της Χώρας, των τελευταίων 18 ετών (2000-2019),
αντιπαραβάλλοντας και την αντίστοιχη μεσοσταθμισμένη τιμή / Μ3 νερού της ΔΕΥΑ
Δελφών στα έτη 2015 ως και 2018. Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνουμε ότι
στις ΔΕΥΑ της Χώρας η μέση τιμή σήμερα διαμορφώνεται σε 1,61 €/Μ3, με την μέση
αύξηση να ανέρχεται σε 2,49% για όλα τα έτη αναφοράς, ενώ η μέση σταθμισμένη
τιμή που είναι και η αντιπροσωπευτικότερη ανέρχεται σε 1,57 €/Μ3 με την μέση
αύξηση να ανέρχεται σε 4,31% για όλα τα έτη αναφοράς. Αντίστοιχα για την ΔΕΥΑ
Δελφών η μέση σταθμισμένη τιμή ανέρχεται σε 0,91 €/Μ3 με την μέση αύξηση να
ανέρχεται σε 34,12% για όλα τα έτη αναφοράς.
Πίνακας 39: Τιμολογιακή πολιτική Επιχειρήσεων Ύδρευσης (Μέση τιμή & μέση
σταθμισμένη τιμή ανά Μ3 ΔΕΥΑ και ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2017-2019)
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 20172019
Μέση Τιμή ΔΕΥΑ
Αύξηση Μέσης
Μέση
Αύξηση Μέσης Μέση Σταθμισμένη
όπως
Αύξηση μέσης
Σταθμισμένης
α/α Έτη
Σταθμισμένη Σταθμισμένης
Τιμή ΔΕΥΑ
διαμορφώνεται στα τιμής ΔΕΥΑ %
τιμής ΔΕΥΑ
Τιμή ΔΕΥΑ τιμής ΔΕΥΑ %
Δελφών
0-100 Μ3
Δελφών
1 2000
1,06
0,00%
0,77
0,00%
0,00%
2 2001
1,02
-3,77%
0,82
6,49%
0,00%
3 2002
1,03
0,98%
0,79
-3,66%
0,00%
4 2003
1,04
0,97%
0,80
1,27%
0,00%
5 2004
1,19
14,42%
0,81
1,25%
0,00%
6 2005
1,28
7,56%
0,93
14,81%
0,00%
7 2006
1,27
-0,78%
1,00
7,53%
0,00%
8 2007
1,35
6,30%
0,99
-1,00%
0,00%
9 2008
1,35
0,00%
0,99
0,00%
0,00%
10 2009
1,39
2,96%
1,16
17,17%
0,00%
11 2010
1,39
0,00%
1,07
-7,76%
0,00%
12 2011
1,36
-2,16%
1,14
6,54%
0,00%
13 2012
1,35
-0,74%
1,34
17,54%
0,00%
14 2013
1,37
1,48%
1,32
-1,49%
0,00%
15 2014
1,37
0,00%
1,32
0,00%
0,00%
16 2015
1,61
17,52%
1,57
18,94%
0,00%
17 2016
1,61
0,00%
1,57
0,00%
0,00%
18 2017
1,61
0,00%
1,57
0,00%
0,58
0,00%
19 2018
1,61
0,00%
1,57
0,00%
0,32
-44,26%
20 2019
1,61
0,00%
1,57
0,00%
0,91
180,75%
Πηγή: ΕΔΕΥΑ, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος (Μέση τιμή ανά

κυβικό μέτρο νερού συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στα έτη 2000-2018)

Αναλύοντας τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι για τις ΔΕΥΑ οι
μέσες τιμές και οι σταθμισμένες μέσες τιμές ως και το έτος 2006 αυξάνονταν οριακά
με εξαίρεση το έτος 2002, όπου παρουσιάσθηκε μείωση της τιμής κατά 3,66%, όπου
πιθανόν λόγω των δημοτικών εκλογών του 2002 υπήρξε μείωση της τιμής. Αντίθετα
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στα έτη 2005 & 2006 η μέση αύξηση της τιμής του κυβικού είναι μεγάλη (14,81% το
έτος 2005 και 7,53% το έτος 2006), πολύ μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό της
Χώρας στα αντίστοιχα έτη. Τέλος στα τελευταία έτη 2007 ως και 2018 διαπιστώνουμε
ότι, για μεν το 2009 παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 17,17%, στο έτος 2010
παρουσιάζεται μείωση της τάξης του 7,76%, στα έτη 2011 και 2012 παρατηρείται
αύξηση της τάξης του 6,54% και 17,54% αντίστοιχα. Τέλος, στο 2013 παρουσιάζεται
μείωση της τιμής κατά 1,49% στα τελευταία πέντε έτη παρατηρείται αύξηση και
ισοσκέλιση κατά 18,94% και 0,00% αντίστοιχα.
Αντίθετα για την ΔΕΥΑ Δελφών και με βάση τα στοιχεία των ετών 2017-2019
διαπιστώνουμε μέση σταθμισμένη αύξηση της τάξης του 34,12%. Ειδικά στα
τελευταία έτη στο σύνολο της Χώρας παρουσιάζεται μείωση της τιμής του νερού,
λόγω της γενικής ύφεσης που παρατηρείται στη Χώρα.
Διάγραμμα 47: Μέσες τιμές νερού ανά m3 στα έτη 2017-2019
Μέση τιμή & μέση σταθμισμένη τιμή ανά Μ3 νερού ΔΕΥΑ Χώρας και ΔΕΥΑ Δελφών
στα έτη 2017-2019
1,8
1,61 1,61 1,61
1,6

1,61
1,61
1,57

1,37

1,4

1,28 1,27

1,39

1,35

1,35

1,19
1,2
1,06

1,57

1,03
1,16

Τιμή

1
0,93

0,8
0,77 0,82

1,57 1,57 1,57

1,34 1,32 1,32

1,04
1,02

1,35 1,37

1,39 1,36

1,00

1,07

1,14

0,99

0,99

0,91

0,79 0,80 0,81

0,6
0,58
0,4

0,32

0,2

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Έτη
Μέση Τιμή ΔΕΥΑ όπως διαμορφώνεται στα 0-100 Μ3

Μέση Σταθμισμένη Τιμή ΔΕΥΑ

Μέση Σταθμισμένη Τιμή ΔΕΥΑ Δελφών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών, των ΔΕΥΑ, της ΕΥΑΘ. Α.Ε., και της
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. οι μέσες σταθμισμένες τιμές ύδρευσης (συμπεριλαμβάνεται ύδρευση,
αποχέτευση, ειδικό τέλος, πάγια) για τον καταναλωτή στην Ελλάδα στο έτος 2019
έχουν ως ακολούθως.
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Πίνακας 40: Μέση σταθμισμένη τιμή/Μ3 για τον καταναλωτή στο έτος 2019

α/α

Φορέας

Μέση σταθμισμένη τιμή/Μ3 Εξυπηρετούμενος
Πληθυσμός
για τον καταναλωτή στο 2019

ΔΕΥΑ Δελφών
0,91
30.000
ΕΥΑΘ Α.Ε.
1,31
1.015.000
ΔΕΥΑ
1,57
5.160.000
ΕΥΔΑΠ A.E.
1,07
4.600.000
Μέση σταθμισμένη τιμή/Μ3
ΕΥΑΘ Α.Ε., ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ
1,33
10.805.000
Α.Ε.
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
1
2
3
4

Για τον υπολογισμό της μέσης σταθμισμένης τιμής έχουν ληφθεί υπόψη τόσο η
τιμολόγηση, όσο και ο πληθυσμός στον οποίο εφαρμόζεται, ώστε να υπάρχει
μεγαλύτερη συσχέτιση ως προς την μέση τιμή.
Διαπιστώνουμε ότι η μέση σταθμισμένη τιμή ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δελφών είναι
χαμηλώτερη των μέσων σταθμισμένων τιμών των ΔΕΥΑ κατά 41,89%, ενώ έναντι
της ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι χαμηλότερη κατά 30,36% και 14,74%
αντίστοιχα. Η χαμηλότερη μεσοσταθμική τιμή στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,
έναντι των ΔΕΥΑ, οφείλονται στις οικονομίες κλίμακος που επιτυγχάνουν, αλλά και
στην αστική διάρθρωση των εν λόγω εταιρειών, σε αντίθεση με αυτή των ΔΕΥΑ που
κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του τρόπου
υδροδότησης γίνεται μέσω γεωτρήσεων που αυξάνει σημαντικά το κόστος
λειτουργίας.
Έχοντας ολοκληρώσει την στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών στην
ΔΕΥΑ Δελφών, βάσει άντλησης, κατανάλωσης, κλίμακας κατανάλωσης και βάσει
ειδικών κατηγοριών, στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις οικονομικές καταστάσεις της
ΔΕΥΑΔ των ετών 2017 ως και 2019, όπου καταγράφεται η διαφοροποίηση των
οικονομικών αποτελεσμάτων.
Η μελέτη του ισολογισμού της ΔΕΥΑΔ (Πίνακας 41) αποτυπώνει την εικόνα που
παρουσιάζουν οι ομοειδείς επιχειρήσεις της Χώρας. Στον ισολογισμό αξίζει να
αναφέρουμε:
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Πίνακας 41: Ισολογισμός ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2017 ως και 2019
Ισολογισμός Διαχειριστική περίοδος

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αποθέματα
Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2017
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.720.873,47
339.829,63
0,00
2.060.703,10

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019
4

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2018
3

20.925,18
0,00
0,00
0,00
50.940,00
0,00
367.284,10
422.397,13
0,00
861.546,41

Κεφάλαιο
0,00
286.221,67
Κρατικές Επιχορηγήσεις
0,00
0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
0,00
0,00
Αποτελέσματα εις νέον
0,00
383.299,80
Προβλέψεις
0,00
0,00
Μακρ/σμες υποχρεώσεις
0,00
5.400,00
Βραχ/σμες υποχρεώσεις
0,00
186.624,94
0,00
0,00
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Συνολο Παθητικού
0,00
861.546,41
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, ολοκληρωμένος ισολογισμός υπάρχει μόνο
για το έτος 2018, το οποίο είναι την πρώτη ολοκληρωμένη διαχειριστική χρήση της
επιχείρησης. Όσον αφορά τον ισολογισμό του έτους 2019, δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμα.
Στο έτος 2018, στο μεν ενεργητικό αξίζει να εξετάσουμε:
 πρώτον την αξία κτήσης πάγιου ενεργητικού που προσεγγίζει τα 20,93 χιλ. € στο
έτος 2018, γεγονός που δείχνει το μέγεθος των υποδομών που έχει ολοκληρώσει
η ΔΕΥΑ Δελφών, σε όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται και που είναι
σημαντικότατος,

συνεισφέροντας

στο

μέγιστο

στην

προστασία

του

περιβάλλοντος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.
 δεύτερον το μέγεθος των απαιτήσεων που έχει να λάβει ανέρχεται για το 2018
στο 367,28 χιλ. €, ενώ στο 2017 ανέρχονταν σε 1,72 εκ. €. Από τα στοιχεία του
ισολογισμού, αλλά και αυτά των αποτελεσμάτων χρήσης, διαπιστώνεται ότι οι
απαιτήσεις αποτελούν το 38,94% του κύκλου εργασιών της εταιρείας στο έτος
2018, ενώ στο έτος 2017 ανέρχονταν σε 133,11%. Το μέγεθος είναι σημαντικό
αλλά εντός των ορίων για την περίπτωση της ανάλυσης και αποτελεί συνολικό
πρόβλημα της Επιχείρησης, όπως και των φορέων ύδρευσης – αποχέτευσης της
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Ελλάδας στην τελευταία πενταετία που μάλιστα επιδεινώνεται λόγω της
συνεχιζόμενης κρίσης.
 τρίτον το υπόλοιπο των διαθεσίμων που διαθέτει η ΔΕΥΑ Δελφών που
ανέρχονται στο έτος 2018 σε 422,40 χιλ. €, έναντι 339,83 χιλ. € στο έτος 2017. Η
ΔΕΥΑ Δελφών διαθέτει ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα, στοιχείο που δεν
δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία της επιχείρησης.
Στο δε παθητικό αξίζει να εξετάσουμε:
 το αποτελέσματα εις νέον όπου η ΔΕΥΑ Δελφών παρουσιάζει κέρδη που
ανέρχονται σε 383,30 χιλ. € στο 2018 και τέλος
 τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που για την ΔΕΥΑ
Δελφών ανέρχονται σε 192,02 χιλ. € στο 2018, στοιχείο που δείχνει ότι η ΔΕΥΑΔ
δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες στις υποχρεώσεις της, στοιχείο που δείχνει ότι δεν
αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας.
Στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα 42
για τον προσδιορισμό του καθαρού αποτελέσματος παρατηρούμε για την ΔΕΥΑ
Δελφών κέρδη 383,30 χιλ. € στο έτος 2018.
Πίνακας 42: Αποτελέσματα Χρήσης ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2017-2019
Αποτελέσματα Χρήσης Διαχειριστική περίοδος

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2017

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2018

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019

2

3

4

Κύκλος εργασιών
1.292.864,70
943.150,99
Μείον κόστος πωλήσεων
0,00
489.009,30
Μικτά αποτελέσματα
1.292.864,70
454.141,69
Λοιπά συνήθη έσοδα
0,00
Σύνολο
1.292.864,70
454.141,69
Μείον έξοδα Διοικ. Λειτουργίας
0,00
44.232,38
Μείον έξοδα λειτουργ. Διαθέσεως, Έρευνας & Ανάπτυξης,
Λοιπά
0,00
29.239,48
Λειτουργικά Αποτελέσματα
1.292.864,70
380.669,83
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα
0,00
2.629,97
Έκτακτα αποτελέσματα
0,00
0,00
Αποτελέσματα προ φόρων
1.292.864,70
383.299,80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.292.864,70
383.299,80
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Τα εν λόγω αποτελέσματα χρήσης μας δείχνουν ότι η ΔΕΥΑ Δελφών παρουσίασε
κέρδη που ανήλθαν στο 40,64% επί του κύκλου εργασιών της στο έτος 2018,
γεγονός που υποδηλώνει ότι τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης καλύπτουν
τις συνολικές δαπάνες της εταιρείας.
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Η Γενική Εκμετάλλευση της ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2017 ως και 2019 παρουσιάζει με
τον πιο εύγλωττο τη θέση στην οποία βρίσκεται η Εταιρία. Όπως παρουσιάζεται στον
Πίνακα 43 το σύνολο των λειτουργικών εξόδων (Μείον Ιδιοπαραγωγή και βελτίωση
παγίων) της ΔΕΥΑΔ ανέρχεται σε 1.792.094,31 € στο 2019, έναντι 562.481,16 € στο
έτος 2018 και 1.720.873,47 € στο έτος 2017, στοιχείο που δείχνει ότι οι λειτουργικές
δαπάνες της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 4,14% σε σχέση με το έτος 2017, λόγω
της διεύρυνσης της επιχείρησης και της επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας.
Αντίστοιχα το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 1.948.143,23 € στο 2019, έναντι
728.213,22 € στο έτος 2018 και 1.302.801,71 € στο έτος 2017, στοιχείο που δείχνει
ότι τα έσοδα της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 49,53% σε σχέση με το έτος 2017. Η
όλη εικόνα της Γενικής Εκμετάλλευσης μας δείχνει ότι σε όλη την χρονική περίοδο
που αναλύουμε η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη εκμετάλλευσης, εκτός από το έτος
2017. Τα κέρδη εκμετάλλευσης στο έτος 2019 ανήλθαν σε 156,05 χιλ. €, που σε
ποσοστό ανέρχεται στο 8,01% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, ενώ στο έτος
αναφοράς 2017 οι ζημιές εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 418,07 χιλ. € που σε ποσοστό
ανέρχεται στο 24,29% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Όπως γίνεται
αντιληπτό τα οργανικά έσοδα της ΔΕΥΑ Δελφών καλύπτουν τα λειτουργικά
έξοδα σε όλα τα έτη αναφοράς 2017 ως και 2019, εκτός από το έτος 2017.
Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό το ύψος
των αποσβέσεων που θα προκύψουν μετά το πέρας αυτής.
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Πίνακας 43: Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2015 ως και
2018

Γενική Εκμετάλλευση Διαχειριστική περίοδος

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2017

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2018

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019

2

3

4

Αγορές και διαφορά ( +,- ) αποθεμάτων
17.999,23
47.534,63
35.749,48
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
278.230,69
41.637,78
133.255,01
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
72.210,55
87.884,48
547.168,19
Παροχές τρίτων
989.995,41
360.370,06
1.068.764,75
Φόροι-Τέλη
2.471,96
87,06
334,39
Διάφορα έξοδα
138.381,27
9.381,77
3.585,85
Τόκοι και συναφή έξοδα
0,00
48,14
3.236,64
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ. στο λειτ. κόστος
221.584,36
15.537,24
0,00
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
0,00
0,00
0,00
Λειτουργικό Κόστος
1.720.873,47
562.481,16
1.792.094,31
Μείον ιδιοπαραγωγή και βελτίωση παγίων
0,00
0,00
0,00
Κέρδη εκμετάλλευσης
0,00
165.732,06
156.048,92
Γενικό Σύνολο
1.720.873,47
728.213,22
1.948.143,23
Πωλήσεις
1.292.864,70
727.897,67
1.913.010,16
Λοιπά οργανικά έσοδα
9.937,01
315,55
35.133,07
Σύνολο εσόδων
1.302.801,71
728.213,22
1.948.143,23
Ζημιές εκμετάλλευσης
418.071,76
0,00
0,00
Γενικό Σύνολο
1.720.873,47
728.213,22
1.948.143,23
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Διάγραμμα 48: Εκμετάλλευση ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2018
Γενική Εκμετάλευση ΔΕΥΑ έτους 2019
0,17%
0,18%
0,02%

1,84%
6,84%

Αγορές και διαφορά ( +,- ) αποθεμάτων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
28,09%
Φόροι-Τέλη

54,86%

Διάφορα έξοδα

Τόκοι και συναφή έξοδα
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Στον πίνακα 43 στα λειτουργικά έξοδα παρατηρούμε ότι: α) το μεγαλύτερο ποσοστό
καταλαμβάνει

η

κατηγορία

«Παροχές

τρίτων»

που

περιλαμβάνει

ΔΕΗ,

Τηλεπικοινωνίες, Ενοίκια, Ασφάλιστρα, Επισκευές και Συντηρήσεις, κ.λ.π. με
ποσοστό 54,86% στο 2019 (57,53% στο 2017), β) ακολουθεί η κατηγορία «Αμοιβές
και έξοδα τρίτων» με ποσοστό 28,09% στο 2019 (4,20% στο 2017), γ) ακολουθεί η
κατηγορία «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με πόσοστο 6,84% στο 2019 (16,17%
στο 2017), δ) ακολουθεί η κατηγορία «Αμοιβές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων» με
ποσοστό 1,84% στο 2019 (1,05% στο 2017), και τέλος ακολουθούν διάφορες άλλες
μικρότερες κατηγορίες.
Στα οργανικά έσοδα η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων προέρχεται από την
κατηγορία «Πωλήσεις υπηρεσιών» με ποσοστό 98,20%, με τα λοιπά οργανικά έσοδα
να περιορίζονται σε 1,81%.
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουμε παρουσιάσει παραθέτουμε αριθμοδείκτες
(Πίνακας 44) που αποτυπώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα η
ΔΕΥΑ Δελφών Ειδικότερα παρουσιάζουμε δείκτες αποδοτικότητας, ρευστότητας,
αποτελεσματικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης, παραγωγικότητας και δαπανών
προσωπικού, για τα έτη 2017 έως και 2019.
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Πίνακας 44: Αριθμοδείκτες ΔΕΥΑ Δελφών για τα έτη 2017-2019
Ι. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) = 100 Χ Καθαρό
Αποτέλεσμα Χρήσης / Ιδια Κεφάλαια
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) = 100 Χ Καθαρό
Αποτέλεσμα / Οργανικά Εσοδα*

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2017

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2018

#ΔΙΑΙΡ/0!

57,25%

99,24%

52,64%

ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4,23

Πραγματική Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4,23

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (σε ημέρες) = 365 Χ
Αποθέματα / Σύνολο Οργανικών Εσόδων *

0,00

0,00

0,00

Μέσος Ορος Ημερών Συλλογής Απαιτήσεων = 365 Χ
Απαιτήσεις (Πελ.+Γραμ. Εισπρ.) / Σύνολο Οργανικών Εσόδων*

482,13

184,09

0,00

IV. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Δάνεια προς Ιδια Κεφάλαια = Μακροπρ. & Βραχ. Δάνεια / Ιδια
Κεφάλαια

28,68%

Διάρθρωσης Ιδίων Κεφαλαίων = Επιχορηγήσεις / Ιδια
Κεφάλαια
Γενικής Επιβάρυνσης = Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού

22,29%

Χρηματοδότησης Επενδύσεων = Ιδια Κεφάλαια /
Αναπόσβεστη Αξία Παγίων
V. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εσοδα ανά Εργαζόμενο = Σύνολο Οργανικών Εσόδων* /
Απασχολούμενο Προσωπικό
Κυκλοφορίας Ενεργητικού = Σύνολο Οργανικών Εσόδων* /
Σύνολο Ενεργητικού
Αξιοποίησης Περιουσίας = Σύνολο Οργανικών Εσόδων* /
Αναπόσβεστη Αξία Παγίων
VΙ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δαπάνες Προσωπικού ανά Εργαζόμενο = Αμοιβές & έξοδα
Προσωπικού / Απασχολούμενο Προσωπικό
Συμμετοχή Μισθοδοσίας στο Συνολικό Κόστος Λειτουργίας
= Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού / Οργανικά Εξοδα - Χρημ/κα
Εξοδα

3199,60%

72.377,87

36.410,66

63,22%

84,52%

#ΔΙΑΙΡ/0!

3480,08%

88.551,97

#ΔΙΑΙΡ/0!

15.457,26

2.081,89

6.057,05

16,17%

7,40%

7,45%

( * ) Στα Οργανικά Εσοδα δεν περιλαμβάνονται οι Επιχορηγήσεις Τ.Π.

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Παρατηρείται ότι οι αριθμοδείκτες, στο σύνολο τους, είναι μόνο για το έτος 2018,
καθώς είναι το μοναδικό έτος που διατείθενται ολοκληρωμένες οικονομικές
καταστάσεις.
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Ειδικότερα αξίζει να αναφέρουμε ότι η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων για την ΔΕΥΑ
Δελφών ανέρχεται σε 57,25% στο 2018. Δηλαδή έχουμε θετική αποδοτικότητα.
Το περιθώριο καθαρού κέρδους ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) για την ΔΕΥΑ
Δελφών στο έτος 2018 είναι θετικό και ανέρχεται σε 52,64%.
Η γενική και η πραγματική ρευστότητα για την ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε
4,23 και 4,23 αντίστοιχα, είναι δηλαδή μεγαλύτερο της μονάδας, ενώ
παράλληλα τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα βρίσκονται σε ικανοποιητικά
επίπεδα.
Ο μέσος όρος συλλογής απαιτήσεων για την ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε 184,09
ημέρες για το 2018, έναντι 482,13 ημερών στο 2017, στοιχείο που δείχνει ότι οι
καταναλωτές καταβάλλουν τους λογαριασμούς νερού εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας σε βάθος
χρόνου για την εταιρεία.
Τέλος στους δείκτες παραγωγικότητας διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα ανά εργαζόμενο
ξεπερνούν το ποσό των 36,41 χιλ. €/έτος, η κυκλοφορία του ενεργητικού ανέρχεται
σε 84,52% συνόλου του ενεργητικού και ο δείκτης αξιοποίησης περιουσίας ανέρχεται
σε 3480,08% (το οποίο είναι εκτός ορίων, λόγω έλλειψης στοιχείων όσον αφορά τις
αποσβέσεις) για την εταιρεία στο έτος 2018. Τέλος στους δείκτες δαπανών
προσωπικού, παρατηρείται ότι η συμμετοχή της μισθοδοσίας στο συνολικό κόστος
λειτουργίας για την ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε 7,40% στο 2018 (16,17% στο 2017),
που αποτελεί καλό δείκτη λειτουργίας της επιχείρησης, καθότι δείχει, εκ πρώτης
όψεως, ότι η επιχείρηση δεν είναι υποστελεχωμένη. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη
ότι η ΔΕΥΑ Δελφών καλύπτει 22 οργανικές θέσεις με υπαλλήλους του Δήμου, οι
οποίοι βρίσκονται στην ΔΕΥΑ με απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του
ν.4257/2014 και κατόπιν αιτήματος της Επιχείρησης και οι οποίοι, στο άμεσο μέλλον
θα πρέπει να επιστρέψουν στον Δήμο Δελφών. Με βάση τα ανωτέρω, η επιχείρηση
πρέπει να εξετάσει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει στην επόμενη
10ετία, προκειμένου να σχεδιάσει και να προγραμματίσει, αναγκαίες προσλήψεις,
που θα καλύπτουν τις βασικές της ανάγκες, για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΥΑ.

Το μοντέλο τιμολόγησης στην Ευρώπη
Στην Ευρώπη εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο το μοντέλο τιμολόγησης που εφαρμόζει
και η Χώρα μας. Στις χώρες της Ε.Ε. το σταθερό (πάγιο) κόστος ανέρχεται στο 15%
με 30% της συνολικής τιμής του νερού, με τις Σκανδιναβικές χώρες να κατέχουν το
υψηλότερο ποσοστό που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 40%. Πιο
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συγκεκριμένα παρουσιάζονται τριών ειδών μοντέλα που το ένα αποτελεί συνέχεια
του άλλου.
Στις νέες χώρες που πρόσφατα εντάχθηκαν στην Ε.Ε. ο τρόπος τιμολόγησης
βασίζεται στον υπολογισμό σταθερού και μεταβλητού κόστους (Λιθουανία, Πολωνία,
Εσθονία, Λετονία). Ειδικότερα πέρα από το σταθερό κόστος επιβάλλεται και
μεταβλητό κόστος που περιλαμβάνει:
1.

τιμή νερού βάσει της κατανάλωσης.

2.

τιμή αποχέτευσης κατά κύριο λόγο βάσει ποσοστιαίου συντελεστή επί της τιμής
της ύδρευσης που ανέρχεται σε 100% ως και άνω του 300%.

Ουσιαστικά στις χώρες αυτές το μοντέλο τιμολόγησης που ισχύει ακολουθεί την
παρακάτω γραμμική σχέση:

P = {CC + CTC}+ (Tax)

(1.3)

Η εν λόγω γραμμική σχέση είναι η βασική συνάρτηση υπολογισμού του κόστους
συντήρησης και λειτουργίας.
Όπου:
P

= Συνολική τιμή Οικονομικού Κόστους

CC

= Σταθερό (Πάγιο) Κόστος

CΤC

= Μεταβλητό Κόστος

Στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. (οι παλαιές 15 χώρες) ο τρόπος τιμολόγησης
βασίζεται στον υπολογισμό σταθερού κόστους, του μεταβλητού κόστους και κόστους
επενδύσεων με την προσθήκη σε ορισμένες χώρες της μερικής ανάκτησης του
κόστους φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους. Ειδικότερα πέρα από το
σταθερό κόστος επιβάλλεται και μεταβλητό κόστος που περιλαμβάνει:
1.

τιμή νερού βάσει της κατανάλωσης.

2.

τιμή αποχέτευσης κατά κύριο λόγο βάσει ποσοστιαίου συντελεστή επί της τιμής
της ύδρευσης που ανέρχεται σε 100% ως και άνω του 300%.

3.

τιμή τέλους για επενδύσεις που περιλαμβάνει και μερική ανάκτηση κόστους
φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους.

Στην κατηγορία των χωρών με μοντέλο τιμολόγησης το σταθερό κόστος, το
μεταβλητό το κόστος επενδύσεων και εν μέρει την ανάκτηση κόστους φυσικών
πόρων ανήκουν η Γερμανία η Γαλλία η Ισπανία και λιγότερο η Φινλανδία, ενώ με
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μοντέλο τιμολόγησης που περιλαμβάνει το σταθερό κόστος, το μεταβλητό, το κόστος
επενδύσεων και εν μέρει την ανάκτηση κόστους φυσικών πόρων και του
περιβαλλοντικού κόστους ανήκουν η Σουηδία και η Δανία. Ουσιαστικά στις χώρες
αυτές το μοντέλο τιμολόγησης που ισχύει ακολουθεί την παρακάτω γραμμική σχέση:

P=

{CC + CTC + CI + CTNR + CE} + (Tax)

(1.4)

Όπου:
P

= Συνολική τιμή Οικονομικού Κόστους

CC

= Σταθερό (Πάγιο) Κόστος

CΤC

= Κόστος (Μεταβλητό συν σταθερό μείον πάγιο)

CI

= Κόστος Επένδυσης

CTNR

= Συνολικό κόστος φυσικών πόρων

CE

= Περιβαλλοντικό Κόστος

Όπως γίνεται αντιληπτό σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ με αποτέλεσμα το σύστημα τιμολόγησης να μην
είναι βιώσιμο και να απαιτείται η αναθεώρησή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Κοινοτικής Οδηγίας.

Το μοντέλο τιμολόγησης στην Ιαπωνία
Στην Ιαπωνία εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο το μοντέλο τιμολόγησης που εφαρμόζει
και η Ευρώπη με την προσθήκη της ανάκτησης του κόστους φυσικών πόρων και την
προσθήκη εν μέρει του περιβαλλοντικού κόστους και είναι:

P=

{CC + CTC + CI + CTNR + CE} + (Tax)

(1.5)

Όπου:
P

= Συνολική τιμή Οικονομικού Κόστους

CC

= Σταθερό (Πάγιο) Κόστος

CΤC

= Κόστος (Μεταβλητό συν σταθερό μείον πάγιο)

CI

= Κόστος Επένδυσης
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Ειδικότερα πέρα από το σταθερό κόστος επιβάλλεται και μεταβλητό κόστος που
περιλαμβάνει:
1.

τιμή νερού βάσει της κατανάλωσης.

2.

τιμή αποχέτευσης κατά κύριο λόγο βάσει ποσοστιαίου συντελεστή επί της τιμής
της ύδρευσης που ανέρχεται σε 100% ως και άνω του 300%.

3.

τιμή τέλους για επενδύσεις που περιλαμβάνει ανάκτηση κόστους μέσω κρατικών
επιχορηγήσεων.

4.

τιμή τέλους για περιβαλλοντικό κόστος μέσω κρατικών επιχορηγήσεων

Το μοντέλο τιμολόγησης στην Ιαπωνία έχει ως αποτέλεσμα να καλύπτονται οι
δαπάνες ανάκτησης του κόστους και μεγάλο μέρος του περιβαλλοντικού κόστους
κυρίως λόγω των μεγάλων επιχορηγήσεων που παρέχονται από το Ιαπωνικό
κράτος, αλλά και λόγω της επιβολής ειδικών φόρων για το περιβάλλον.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση το υφιστάμενο σήμερα
μοντέλο τιμολόγησης θα αποτελέσει βάση για την αναθεώρησή του και η εφαρμογή
νέου μοντέλου θα πρέπει να περιλάβει τόσο την πλήρη ανάκτηση του κόστους
φυσικών πόρων όσο και το περιβαλλοντικό κόστος, αφού ληφθούν υπόψη οι
ιδιαιτερότητες των χωρών και των περιφερειών τους αλλά και οι απαιτήσεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τις χώρες της Ε.Ε.
Πίνακας 45: Πρακτικές τιμολόγησης στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα
Χώρα
Σουηδία
Φιλανδία
Γερμανία

Δανία
Λιθουανία
Πολωνία
Γαλλία
Ισπανία
Εσθονία
Λετονία

Ιαπωνία
Λατ. Αμερική
(13 μεγάλες
πόλεις)

Τιμολόγηση βάσει

Αποθέματα
νερού m3/inh/year

Παγίου

Κατανάλωσης

Τιμή Ύδρευσης
€/m3

19.000
21.153
2.171

32%
20%
9%

68%
80%
91%

1
0,80 - 1,30
0,80 - 2,50

Δαπάνες για
Τιμή Αποχέτευσης
Περιβαλλοντικές
ανάκτηση κόστους
3
Δαπάνες
€/m
φυσικών πόρων
3
1,70
Εν μέρει
0,22 - 0,46 €/m
1,20 - 1,60
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1,20 - 3,20
Εν μέρει
Εν μέρει

2.264

41%

59%

0,61

2,26

7.043
1.580
4.000
41.571
11.290
11.840

30%
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

70%
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

0,23 - 0,76
0,27 - 0,92
1,01 - 1,11
0,68 - 2,01
0,25 - 0,52
0,10 - 0,96

0,23 - 1,20
0,27 - 0,97
0,71 - 0,83
0,68 - 2,01
0,20 - 0,96
1,13 - 2,16

3.372

ΝΑΙ

ΝΑΙ

22 Yen - 404 Yen

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0,47 $ - 0,51 $

0,65 €/m3 για νερό
και 0,068 €/m3 για
αποχέτευση
ΟΧΙ
ΟΧΙ

0,57 - 0,71 €/m3
Εν μέρει
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Ναι σε ποσοστό
170 Yen - 560 Yen 50% εως 67% από
επιχορήγηση
-

εν μέρει για
βιομηχανίες

Εν μέρει
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Εν μέρει
Εν μέρει
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Ναι μέσω εθνικής
νομοθεσίας
ΟΧΙ

Πηγή: Σαφαρίκας Νικόλαος, Διδακτορική διατριβή 2009

152

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 1ο μέρος Υφιστάμενη Κατάσταση

2020

Ολοκληρώνοντας το εν λόγω κεφάλαιο, χρήσιμο είναι να εξετάσουμε τις υφιστάμενες
σήμερα τιμολογήσεις διαφόρων χωρών της Ευρώπης, αλλά και της Ιαπωνίας, ώστε
να συγκρίνουμε αυτές με την τιμολόγηση στην Ελλάδα και να εξάγουμε σχετικά
συμπεράσματα.
Από στοιχεία της ΕΔΕΥΑ, αλλά και της EUREAU σχετικά με την υφιστάμενη
τιμολόγηση των εταιρειών και επιχειρήσεων, παραθέτουμε πίνακα με τις τιμολογήσεις
που υφίστανται σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα (ΕΥΑΘ,
ΕΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ), δίνοντας στην τελευταία στήλη και το κατακεφαλή ΑΕΠ του έτους
2016.

Πίνακας 46: Μέση τιμή νερού/Μ3 για τον καταναλωτή στο έτος 2016
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Αιτιολογία
Ιαπωνία
Γερμανία
Γαλλία
Δανία
Ισπανία
Σουηδία
Φιλανδία
Λετονία
Ελλάδα
Λιθουανία
Πολωνία
Εσθονία

Τιμή Ύδρευσης (για ΔΕΥΑ
Τιμή αποχέτευσης Συνολική τιμή ανά Μ3 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ έτους
με Ειδ. Τέλος 80%) ανά Μ3
σε €
ανά Μ3 σε €
2016 σε $
σε €
3,08
4,27
7,35
38.900,00
2,40
2,60
5,00
48.200,00
1,99
2,33
4,31
42.400,00
1,26
2,26
3,52
46.600,00
1,46
1,70
3,16
36.500,00
1,15
1,70
2,85
49.700,00
1,05
1,40
2,45
41.800,00
0,65
1,65
2,30
25.700,00
1,03
0,37
1,40
26.800,00
0,65
0,82
1,47
29.900,00
0,70
0,75
1,45
27.700,00
0,45
0,70
1,15
29.500,00

Πηγή: ΕΔΕΥΑ, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2019
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Διάγραμμα 49: Συνολικές μέσες τιμές νερού ανά Μ3 σε Ελλάδα και Ευρώπη
Συνολικές Μέσες Τιμές Νερού ανά Μ3 σε Ελλάδα και Ευρώπη
8

7,35

7
6
5
5

4,31

4,27

4

3,52
3,08

3

2,6
2,4

2,325

2,26

1,985

2

1,26

3,16
1,7
1,46

2,85
1,7
1,15

2,45
1,4
1,05

1

2,3
1,65
1,03
0,65

1,57

0,37

1,47
1,45
1,15
0,82
0,75
0,7
0,65
0,7
0,45

Εσθονία

Πολωνία

Λιθουανία

Ελλάδα

Λετονία

Φιλανδία

Σουηδία

Ισπανία

Δανία

Γαλλία

Γερμανία

Ιαπωνία

0

Τιμή Ύδρευσης (για ΔΕΥΑ με Ειδ. Τέλος 80%) ανά Μ3 σε €

Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα, η μέση τιμή απέχει
αρκετά από αυτές που τιμολογούν στην Ευρώπη. Ειδικότεα η μέση τιμή στην
Ελλάδα, βρίσκεται σήμερα στο επίπεδο του 1,40 €/Μ3, όταν η μέση τιμή για το
σύνολο των χωρών του πίνακα ανέρχεται σε 3,03 €/Μ3. Αν μάλιστα θεωρήσουμε ότι
η μέση κατανάλωση στον αστικό πληθυσμό ανέρχεται στα 110 μ3/έτος,
διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή που καταβάλλει κάθε χρήστης από τις χώρες του
πίνακα ανέρχεται σε 333,76 €/έτος, ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται σε 154,00 €/έτος.
Τέλος προχωρώντας σε αναγωγή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως προς την δαπάνη που
καταβάλλει κάθε χρήστης για την ύδρευση και αποχέτευση σε επίπεδο έτους,
διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα ο μέσος χρήστης καταβάλλει το 0,57% του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ ο μέσος χρήστης των χωρών του πίνακα καταβάλλει το 0,88%
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Παράλληλα παραθέτουμε τιμές συνολικής τιμολόγησης νερού στα 100 μ3 και στα
200 μ3 σε Ευρωπαϊκές πόλεις για το έτος 2015, όπου και φαίνεται η αυξημένη
τιμολόγηση που υφίσταται σήμερα στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης (οι τιμές είναι
σε $ και προβαίνουμε σε μετατροπή σε € με τιμή ισοτιμίας 1 € = 1,18067 $).
Πίνακας 47: Συνολική τιμολόγηση 100μ3 νερού σε Ευρωπαϊκές πόλεις έτους 2015 σε $
&€
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 100 Μ3 ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΕ $
Variable
Environmental
Vat & other
Πόλεις
Ποσά σε $ Ποσά σε €
Fixed Charge
Charge
Charge
Taxes
Ζυρίχη
107,84
119,82
291,18
28,99
547,83
464,00
Βαλένθια

77,01

60,71

129,25

26,72

293,69

248,75

Ουτρέχτη

48,86

73,84

466,15

9,53

598,38

506,81

Τρόντχειμ

33,86

114,05

174,51

80,61

403,03

341,36

Τέμπερε

83,52

118,36

257,26

110,19

569,33

482,21

Στρασβούργο

30,79

108,58

43,43

147,68

330,48

279,91

Σεβίλη

50,34

44,41

123,81

21,86

240,42

203,63

Σκωτία: Band A

0,00

0,00

216,82

186,84

403,66

341,89

Σκωτία: Band B

0,00

0,00

252,95

217,98

470,93

398,87

Σκωτία: Band C

0,00

0,00

289,09

249,12

538,21

455,85

Σκωτία: Band D

0,00

0,00

325,22

280,26

605,48

512,83

Σκωτία: Band E

0,00

0,00

397,49

342,54

740,03

626,79

Σκωτία: Band F

0,00

0,00

469,77

404,82

874,59

740,76

Σκωτία: Band G

0,00

0,00

542,04

467,10

1.009,14

854,72

Σκωτία: Band H

0,00

0,00

650,45

560,52

1.210,97

1.025,66

Ροτερνταμ

64,89

108,43

623,60

12,02

808,94

685,15

Ρέμ

11,89

148,76

158,53

24,68

343,86

291,24

Πόρτο

44,64

80,93

52,35

10,67

188,59

159,73

Παρίσι

22,82

107,50

169,39

80,16

379,87

321,74

Πάφος

52,12

91,86

225,86

7,20

377,04

319,34

Οσλο

35,44

112,52

168,84

79,20

396,00

335,40

Νανς

45,77

160,71

140,79

78,05

425,32

360,24

Μάντσεστερ

51,27

257,90

318,97

0,00

628,14

532,02

Λονδίνο

31,32

186,12

217,49

0,00

434,93

368,38

114,10

243,35

190,84

32,90

581,19

492,25

55,90

44,39

43,91

18,28

162,48

137,62

Λιέγη
Λισαβόνα
Λιλ

19,99

121,61

186,94

78,07

406,61

344,39

Λεμεσός

71,67

97,73

274,77

8,47

452,64

383,38

Λευκωσία

45,61

104,24

304,17

7,49

461,51

390,89

Ληντς

33,00

186,57

298,95

0,00

518,52

439,17

Λάρνακα

71,67

102,07

271,46

8,69

453,89

384,43

Ελσίνκι

41,90

117,27

208,36

88,21

455,74

386,00

Γενεύη

197,70

128,81

165,50

21,41

513,42

434,85

Ντένβερ

105,48

68,68

232,82

0,00

406,98

344,70

55,87

126,15

215,23

218,08

615,33

521,17

Κοπενχάγη
Κονστάντζα
Κάρντιφ
Βουδαπέστη
Βρυξέλλες

0,00

88,38

79,52

40,30

208,20

176,34

50,70

192,75

364,79

0,00

608,24

515,17

5,85

59,36

103,37

45,52

214,10

181,34

25,84

203,37

157,59

23,20

410,00

347,26

Μπορντώ

59,62

116,19

144,96

69,90

390,67

330,89

Μπέρμπιγχαμ

43,50

218,69

247,34

0,00

509,53

431,56

Βαρκελώνη

90,43

88,13

69,41

24,80

272,77

231,03

Άμστερνταμ

45,77

134,65

377,11

13,00

570,53

483,23

Πηγή:

http://waterstatistics.iwa-network.org,

MSc

Σαφαρίκας

Γεώργιος,

MSc

Σαφαρίκας Χρήστος, 2019

155

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 1ο μέρος Υφιστάμενη Κατάσταση

2020

Διάγραμμα 50: Συνολική τιμολόγηση 100μ3 νερού σε Ευρωπαϊκές πόλεις έτους 2015
σε $ & €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 100 Μ3 ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00

Ζυρίχη
Βαλένθια
Ουτρέχτη
Τρόντχειμ
Τέμπερε
Στρασβούργο
Σεβίλη
Σκωτία: Band A
Σκωτία: Band B
Σκωτία: Band C
Σκωτία: Band D
Σκωτία: Band E
Σκωτία: Band F
Σκωτία: Band G
Σκωτία: Band H
Ροτερνταμ
Ρέμ
Πόρτο
Παρίσι
Πάφος
Οσλο
Νανς
Μάντσεστερ
Λονδίνο
Λιέγη
Λισαβόνα
Λιλ
Λεμεσός
Λευκωσία
Ληντς
Λάρνακα
Ελσίνκι
Γενεύη
Ντένβερ
Κοπενχάγη
Κονστάντζα
Κάρντιφ
Βουδαπέστη
Βρυξέλλες
Μπορντώ
Μπέρμπιγχαμ
Βαρκελώνη
Άμστερνταμ

0,00

Ποσά σε $

Ποσά σε €

Στον ανωτέρω πίνακα και στο αντίστοιχο διάγραμμα που ακολουθεί, παρατίθεται η
συνολική τιμολόγηση νερού σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης στα 100 μ3, όπου και
παρατίθεται το πάγιο (σταθερό) τέλος, το μεταβλητό τέλος, το περιβαλλοντικό τέλος,
καθώς και οι φόροι που επιβάλλονται στις εν λόγω ευρωπαϊκές πόλεις. Τέλος
παρατίθενται οι συνολικές τιμές που καταβάλλει ο καταναλωτής σε $ και σε € με τιμή
αναλογίας (1 € = 1,18067 $).
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Πίνακας 48: Συνολική τιμολόγηση 200μ3 νερού σε Ευρωπαϊκές πόλεις έτους 2015 σε $
&€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 200 Μ3 ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΕ $
Variable
Environmental
Vat & other
Πόλεις
Ποσά σε $ Ποσά σε €
Fixed Charge
Charge
Charge
Taxes
Ζυρίχη
107,84
239,64
461,56
45,61
854,65
723,87
Βαλένθια

77,01

121,42

210,23

40,87

449,53

380,74

Ουτρέχτη

48,86

147,68

502,31

16,14

714,99

605,58

Τρόντχειμ

33,86

186,45

302,16

156,66

679,13

575,21

Τέμπερε

83,52

236,71

430,99

180,29

931,51

788,97

Στρασβούργο

30,79

217,17

295,35

134,73

678,04

574,28

Σεβίλη

50,34

123,67

260,09

43,41

477,51

404,44

Ροτερνταμ

64,89

198,49

659,76

29,32

952,46

806,71

Ρέμ

11,89

201,97

317,07

144,26

675,19

571,87

Πόρτο

44,64

206,57

104,98

21,37

377,56

319,78

Παρίσι

22,82

215,00

338,78

159,05

735,65

623,08

Πάφος

52,12

226,51

272,55

13,93

565,11

478,64

Οσλο

35,44

225,05

337,69

149,54

747,72

633,30

Νανς

45,77

321,41

281,58

153,58

802,34

679,56

Μάντσεστερ

51,27

515,81

493,17

0,00

1.060,25

898,01

Λονδίνο
Λιέγη

31,32

372,23

334,55

0,00

738,10

625,15

114,10

529,64

381,68

61,36

1.086,78

920,48

Λισαβόνα

55,90

134,22

71,01

35,94

297,07

251,61

Λιλ

19,99

243,23

373,88

155,05

792,15

670,93

Λεμεσός

71,67

238,89

339,92

15,53

666,01

564,09

Λευκωσία

45,61

238,89

363,89

14,22

662,61

561,22

Ληντς

33,00

373,15

528,42

0,00

934,57

791,56

Λάρνακα

71,67

247,57

325,75

15,96

660,95

559,81

Ελσίνκι

41,90

234,54

353,87

151,28

781,59

661,99

Γενεύη

197,70

257,61

331,00

37,86

824,17

698,05

Ντένβερ

105,48

137,37

323,68

0,00

566,53

479,84

55,87

252,30

430,45

422,19

1.160,81

983,18

Κοπενχάγη
Κονστάντζα
Κάρντιφ
Βουδαπέστη
Βρυξέλλες

0,00

176,77

159,04

80,59

416,40

352,68

50,70

385,50

611,83

0,00

1.048,03

887,66

5,85

118,71

206,73

91,03

422,32

357,70

25,84

406,19

315,17

44,83

792,03

670,83

Μπορντώ

59,62

232,37

289,92

136,55

718,46

608,52

Μπέρμπιγχαμ

43,50

437,37

377,14

0,00

858,01

726,71

Βαρκελώνη

90,43

302,95

221,38

61,48

676,24

572,76

Άμστερνταμ

45,77

269,29

413,27

23,25

751,58

636,57

Πηγή:

http://waterstatistics.iwa-network.org,

MSc

Σαφαρίκας

Γεώργιος,

MSc

Σαφαρίκας Χρήστος, 2019
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Διάγραμμα 51: Συνολική τιμολόγηση 200μ3 νερού σε Ευρωπαϊκές πόλεις έτους 2015
σε $ & €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 200 Μ3 ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00

Ζυρίχη
Βαλένθια
Ουτρέχτη
Τρόντχειμ
Τέμπερε
Στρασβούργο
Σεβίλη
Ροτερνταμ
Ρέμ
Πόρτο
Παρίσι
Πάφος
Οσλο
Νανς
Μάντσεστερ
Λονδίνο
Λιέγη
Λισαβόνα
Λιλ
Λεμεσός
Λευκωσία
Ληντς
Λάρνακα
Ελσίνκι
Γενεύη
Ντένβερ
Κοπενχάγη
Κονστάντζα
Κάρντιφ
Βουδαπέστη
Βρυξέλλες
Μπορντώ
Μπέρμπιγχαμ
Βαρκελώνη
Άμστερνταμ

0,00

Ποσά σε $

Ποσά σε €

Στο ανωτέρω διάγραμμα που ακολουθεί, παρατίθεται η συνολική τιμολόγηση νερού
σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης στα 200 μ3, όπου και παρατίθεται το πάγιο
(σταθερό) τέλος, το μεταβλητό τέλος, το περιβαλλοντικό τέλος, καθώς και οι φόροι
που επιβάλλονται στις εν λόγω ευρωπαϊκές πόλεις. Τέλος παρατίθενται οι συνολικές
τιμές που καταβάλλει ο καταναλωτής σε $ και σε € με τιμή αναλογίας (1 € = 1,18067
$).
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΟΝ

2020

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ m3 ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΝΑ
m3 ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχει ήδη αναφερθεί ότι τα έσοδα ύδρευσης - αποχέτευσης πρέπει να καλύπτουν
υποχρεωτικά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που αφορούν, αμοιβές και έξοδα
προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων - συντηρήσεις, φόρους τέλη, διάφορα έξοδα, τοκοχρεολύσια συναφθέντων δανείων και αποσβέσεις παγίων
εγκαταστάσεων.
Συγχρόνως η Οδηγία 2000/60/ΕΚ 30 και ειδικότερα το άρθρο 9 αναφέρει ότι τα κράτη
μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για το περιβάλλον και τους
φυσικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανάλυση που διεξάγεται
σύμφωνα με το παράρτημα III, και ειδικότερα σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει». Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του
νερού θα παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά τους υδατικούς πόρους με την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων
χρήσεων νερού.
Στη συνέχεια στο άρθρο 12 του Ν. 3199/2003 31 αναφέρεται ο καθορισμός διαδικασιών,
μεθόδων και τα επίπεδα ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες
χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη: α) την ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής, β) την επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων
στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, γ) την οικονομική
ανάλυση που διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15, δ) την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ε) τα
κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης, καθώς
και τις γεωγραφικές και τις κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής.
Tο Π.Δ. 51/2007 32 στο άρθρο 8 αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστους για
υπηρεσίες ύδατος κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV του εν λόγω διατάγματος
και σύμφωνα με την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», όπου η οικονομική ανάλυση
πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να
λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της προσφοράς και της
Οδηγία 2000/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων
31 Ν. 3199.03 (ΦΕΚ Α’ 280) Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
32 Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α’ αρ. φυλ. 54/08-03-2007)
30
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ζήτησης του ύδατος και όταν απαιτείται να υπολογίζεται ο όγκος, οι τιμές και το
κόστος των υπηρεσιών ύδατος κατά χρήση ύδατος, να υπολογίζονται οι σχετικές
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων για επενδύσεις και να
επιλέγεται ο αποτελεσματικότερος συνδυασμός μέτρων για τις χρήσεις ύδατος,
βάσει των υπολογισμών του δυνητικού κόστους των μέτρων αυτών. Ο
υπολογισμός του συνολικού κόστους υπηρεσιών νερού, όπως αναφέρεται στο
παρακάτω διάγραμμα, πρέπει να περιλαμβάνει:
 Το

οικονομικό

κόστος

που

περιλαμβάνει

το

κόστος

λειτουργίας

και

συντήρησης, το διαχειριστικό κόστος (ουσιαστικά το σταθερό και μεταβλητό
κόστος) και το κόστος επενδύσεων.
 Το κόστος φυσικών πόρων που αντιπροσωπεύει την απώλεια οφέλους λόγω
περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών πόρων σε βαθμό μεγαλύτερο του
φυσικού ρυθμού ανανέωσής τους και τέλος
 Το περιβαλλοντικό κόστος που αντιπροσωπεύει το κόστος από τις ζημιές που
προκαλούνται από τη χρήση του νερού στο περιβάλλον και τα υδατικά
οικοσυστήματα.
Διάγραμμα 52: Συνολικό Κόστος Υπηρεσιών Νερού
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Τέλος με την αριθ. οικ. 135275/17 (ΦΕΚ 1751 Β/22-05-2017) επήλθε έγκριση γενικών
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και καθορίσθηκαν η
μέθοδος και οι διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις
διάφορες χρήσεις του, όπου Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση σκοπός ήταν και
είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών
ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών
αυτών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του
κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού
κόστους και του κόστους υδατικού πόρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.
3199/2003, όπως ισχύει και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ.
51/2007, όπως ισχύει, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της
κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4
του ανωτέρω π.δ. και να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος
χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση
του ανθρώπου.
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Ανάλυση νεκρού σημείου (break-even point)
Τα δεδομένα πάνω στα οποία θα κινηθεί η οικονομική ανάλυση παρουσιάζονται
αμέσως παρακάτω.
Τα στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών αφορούν τα έτη 2017 ως και 2019 και όπως
διαπιστώνουμε: η ΔΕΥΑΔ εξυπηρετεί από 110.000 κατοίκους μέσω 18.582
υδρομέτρων, εκ των οποίων συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης είναι τα 12.000
υδρόμετρα, απασχολεί συνολικά 22 εργαζομένους με τη μέση σταθμισμένη τιμή
νερού να βρίσκεται το 2019 στο 0,91 €/Μ3.
Πίνακας 49: Στοιχεία ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2015 - 2018
Στοιχεία ΔΕΥΑ Δελφών

Τιμή / Αριθμός

Στοιχεία ισολογισμού ΔΕΥΑ έτους 2018

1

Στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσης ΔΕΥΑ έτους 2018

1

Στοιχεία Γενικής Εκμετάλλευσης ΔΕΥΑ έτους 2017 ως και 2019

1

Πληθυσμιακά δεδομένα ΔΕΥΑ

30.000

Αριθμός προσωπικού ΔΕΥΑ έτους 2019

22

Αριθμός υδρομέτρων ΔΕΥΑ έτους 2019

18.582

Μέση Σταθμισμένη τιμή ύδρευσης ΔΕΥΑ έτους 2019

0,91

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Πριν προχωρήσουμε στον τύπο υπολογισμού του οικονομικού κόστους και
προκειμένου να παρουσιάζεται αξιοπιστία στην τιμολόγηση, θεωρούμε απαραίτητη
προϋπόθεση την ανάλυση του νεκρού σημείου (break-even point) το οποίο και
πρέπει να εξετάζουμε σε κάθε περίπτωση.
Η ανάλυση του νεκρού σημείου είναι αυτή που προσδιορίζει το σημείο όπου τα
έσοδα πωλήσεων είναι ίσα με το κόστος παραγωγής και εξετάζει κυρίως πώς οι
μεταβολές στο κόστος, στις τιμές και το μέγεθος της παραγωγής επηρεάζουν το
κέρδος (όφελος), δηλ. την αποδοτικότητα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της
ανάλυσης του νεκρού σημείου είναι ότι μας δείχνει το ελάχιστο σημείο ή το
ελάχιστο των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί.
Ειδικότερα το νεκρό σημείο είναι το σημείο στο οποίο τα έσοδα πωλήσεων είναι
ίσα με το κόστος παραγωγής και η επιχείρηση δεν παρουσιάζει ούτε κέρδος ούτε
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ζημιά. Όταν η επιχείρηση παράγει ή λειτουργεί κάτω από το σημείο αυτό έχει
ζημιά, ενώ όταν παράγει ή λειτουργεί πέρα από το σημείο αυτό έχει κέρδος.
Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου γίνεται πρώτον σε όγκο παραγωγής με τον
τύπο:

QBP =

CSC
( PTC − PMC )

(2.1)

Όπου:
QBP

= Όγκος Παραγωγής

CSC

= Σταθερό Κόστος

PTC

= Τιμή Μονάδας Συνολικού Κόστους

PMC

= Τιμή Μονάδας Μεταβλητού Κόστους

TC
Όπου: P=

CSC CMC
+
QC QC

= Τιμή Μονάδας Μεταβλητού Κόστους

PMC

Όπου: PMC =

CMC
QC

Δεύτερον γίνεται σε έσοδα πώλησης με τον τύπο:

BP
Y=
PTC ×

CSC
( PTC − PMC )

(2.2)

Όπου:
YBP

= Έσοδα Πωλήσεων

CSC

= Σταθερό Κόστος

PTC

= Τιμή Μονάδας Συνολικού Κόστους

PMC

= Τιμή Μονάδας Μεταβλητού Κόστους
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Τρίτον γίνεται σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας, όπου όταν το νεκρό
σημείο βρίσκεται σε πολύ υψηλό σημείο (άνω του 90%), η επένδυση χάνει τη
ευελιξία ως προς τη μεταβολή του μεγέθους της παραγωγής. Η κατάσταση στην
περίπτωση αυτή αξιολογείται ως μη επιθυμητή και δίνεται από τον τύπο:

%QBP =

CSC
( QBP × PTC ) − CMC

(2.3)

Όπου:
% QBP

= Επίπεδο Παραγωγικής δυναμικότητας επί τοις %

CSC

= Σταθερό Κόστος

QBP

= Όγκος Παραγωγής

PTC

= Τιμή Μονάδας Συνολικού Κόστους

CMC

= Μεταβλητό Κόστος

Επομένως εξ ορισμού ορίζεται ότι το κέρδος (όφελος) (KBP) είναι η διαφορά
ανάμεσα στα έσοδα πωλήσεων (YBP) και το συνολικό κόστος (CTC = CSC + CMC), με
συνέπεια να αποδεικνύεται ότι στο νεκρό σημείο το κέρδος (όφελος) είναι μηδέν. Η
εν λόγω σχέση δίνεται από τον τύπο:

KBP =QBP × ( PTC − PMC ) − CSC

(2.4)

Όπου:
KBP

= Κέρδος (όφελος) στο νεκρό σημείο

QBP

= Όγκος Παραγωγής

PTC

= Τιμή Μονάδας Συνολικού Κόστους

PMC

= Τιμή Μονάδας Μεταβλητού Κόστους

CSC

= Σταθερό Κόστος

Με τον παραπάνω τύπο έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε εναλλακτικές
προτάσεις για διαφορετικά επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης,
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όπου μπορούμε να υπολογίσουμε πιθανόν κέρδος (όφελος) ή ζημιά αυξάνοντας ή
μειώνοντας σε ποσοστό την παραγωγή 33.

Ελαστικότητα Ζήτησης
Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ελαστικότητα της
ζήτησης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης εκτίμησης της τιμολόγησης του
νερού.
Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού, ενώ οι προτιμήσεις, το εισόδημα και οι τιμές των
άλλων αγαθών ή υπηρεσιών παραμένουν αμετάβλητα, διαταράσσεται η ισορροπία του
καταναλωτή και προκειμένου να αποκαταστήσει την ισορροπία αναπροσαρμόζει την
ποσότητα αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράζει.
Οι κυριότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση είναι:
1.

η τιμή του αγαθού

2.

οι τιμές των άλλων αγαθών

3.

το εισόδημα του καταναλωτή

4.

η διανομή εισοδήματος

5.

ο αριθμός των καταναλωτών

6.

οι προτιμήσεις των καταναλωτών

7.

οι διαθέσιμες πιστώσεις

8.

οι προσδοκίες των καταναλωτών για την εξέλιξη των τιμών

9.

οι συνθήκες αβεβαιότητας

10. ο παράγων χρόνος κ.λ.π.
Συνήθως στην οικονομική ανάλυση θεωρούμε την τιμή ως ανεξάρτητη μεταβλητή
και την ποσότητα ως εξαρτημένη. Η έννοια της ελαστικότητας δείχνει την
ευαισθησία και την ανταποκρισιμότητα μιας εξαρτημένης μεταβλητής 34 έναντι των
μεταβολών μιας ανεξάρτητης μεταβλητής και μετριέται με το πηλίκο των δύο
ποσοστών μεταβολής.
Η ελαστικότητα ζήτησης κυμαίνεται μεταξύ μηδενός και του αρνητικού απείρου.
Συνήθως όμως το αρνητικό πρόσημο παραλείπεται, οπότε τα όρια της
συνάρτησης δίνονται από τη σχέση:
0≤e≤∞
Θεοφανίδης Σ. (1985), σελ. 253-256
Η ελαστικότητα της συνάρτησης της αγοραίας ζήτησης μπορεί να υπολογισθεί από την ελαστικότητα
των συναρτήσεων ζήτησης των επιμέρους καταναλωτών που αγοράζουν το συγκεκριμένο προϊόν.
33
34
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Εάν e = 0

η ζήτηση είναι πλήρως ανελαστική

Εάν 0 < e < 1

η ζήτηση είναι ανελαστική

Εάν e = 1

η ζήτηση έχει μοναδιαία ελαστικότητα

Εάν 1 < e < ∞

η ζήτηση είναι ελαστική

Εάν e = ∞

η ζήτηση είναι πλήρως ελαστική

2020

Οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την ελαστικότητα της ζήτησης είναι η
ύπαρξη υποκατάστατων, η φύση της ανάγκης που ικανοποιεί το συγκεκριμένο
αγαθό, ο χρόνος, ο αριθμός των δυνατών περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα αγαθό, το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για το
αγαθό και το ύψος της τιμής του αγαθού.
Ως γνωστό η καμπύλη ζήτησης αποτυπώνει τη σχέση που συνδέει τη ζητούμενη
ποσότητα ενός αγαθού (στην περίπτωσή μας του νερού) με την τιμή του στην
αγορά 35. Η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση, όταν η τιμή αυξάνεται μειώνεται
η ζητούμενη ποσότητα. Η κλίση της καμπύλης διαφέρει ανάλογα με το είδος του
αγαθού. Είναι δυνατόν να υπάρχει μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης ακόμη και
αν η τιμή είναι σταθερή, γιατί μεταβάλλονται άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες
ζήτησης (π.χ. αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών) 36. Η αγοραία καμπύλη
ζήτησης προκύπτει ως άθροισμα των ατομικών καμπυλών ζήτησης.
Η σχέση μεταβολής της ζήτησης με την τιμή δεν είναι ίδια σε όλους τους
καταναλωτές, αλλά εξαρτάται από παράγοντες όπως διαφορετικά εισοδήματα,
διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προτιμήσεις. Η ελαστικότητα μας προσδιορίζει
το λόγο της ποσοστιαίας μεταβολής της ζήτησης ενός αγαθού (νερού) (Qw) προς
την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του (Pw).
Ο τύπος της ελαστικότητας της ζήτησης δίνεται από τον τύπο:

 Q 2 − Q1 
 Q1 

ED = 
 P 2 − P1 


 P1 

35
36

(2.5)

P. Samuelson, W. Nortdhaus, “Οικονομική”, (2000) Τόμος Α΄ Κεφ. 3-5
Θ. Γεωργακόπουλου, Θ. Λιανού, “Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία”, Κεφ. 6-9
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Όπου:
ED

= Ελαστικότητα Ζήτησης

Q2

= Ποσότητα Ζήτησης του έτους αναφοράς

Q1

= Ποσότητα Ζήτησης του προηγουμένου έτους

P2

= Τιμή του έτους αναφοράς

P1

= Τιμή του προηγουμένου έτους

Λόγω της αντίστροφης σχέσης μεταξύ τιμής και ζήτησης η ελαστικότητα ζήτησης
είναι αρνητική αν P2 > P1 και Q2 < Q1.
Η ελαστικότητα μας πληροφορεί για τις επιπτώσεις της μεταβολής στην τιμή στο
ύψος των πωλήσεων σε φυσικές και χρηματικές μονάδες.
Εξετάζοντας την κατανάλωση σε m3 σε σχέση με την τιμή ανά m3 νερού της ΔΕΥΑ
Δελφών διαπιστώνουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή
βρίσκεται σε αναμενόμενα επίπεδα, όπως εμφανίζεται και στον παρακάτω Πίνακα
20.
Πίνακας 50: Ελαστικότητα ζήτησης ΔΕΥΑ Δελφών
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ
Έτος
2019
2018
2017

Κατανάλωση σε m3
2.096.955
2.240.073
2.217.672

Τιμή m3 νερού
0,91
0,32
0,58

Ελαστικότητα Ζήτησης
-0,127376743
-0,119264599
2,942310291

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2019

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα για όλα τα έτη η ελαστικότητα της ζήτησης
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στη ΔΕΥΑ Δελφών και κυμμαίνεται από -0,12 (έτος
2019) ως και 2,94 (2017).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 37 η ελαστικότητα ζήτησης του νερού ως προς την τιμή
είναι χαμηλή και κυμαίνεται από 1,2 ως και -0,80, όπως περίπου συμβαίνει και
στην Ελλάδα.

37

Conference Sintra 2001, Pricing Water: Economics, Environment and Society, p. 31
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Διάγραμμα 53: Ελαστικότητα Ζήτησης στη ΔΕΥΑ Δελφών

Ελαστικότητα ζήτησης ΔΕΥΑ
1,00

3,500000000

0,90

3,000000000

0,80
2,500000000
0,70
2,000000000

0,60
0,50

1,500000000

0,40

1,000000000

0,30
0,500000000
0,20
0,000000000

0,10
0,00

-0,500000000
2019

2018
Τιμή m3 νερού

2017
Ελαστικότητα Ζήτησης
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Υπολογισμός με στοιχεία του 2018
Προκειμένου να υπολογίσουμε το νεκρό σημείο, παραθέτουμε σε πίνακα τα
δεδομένα που απαιτούνται και τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Στα κύρια στοιχεία που πρέπει να σταθούμε είναι τα Μ3 κατανάλωσης έτους 2019,
την μέση σταθμισμένη τιμή της εταιρείας στο έτος 2019, στα Μ3 κατανάλωσης ανά
κάτοικο/έτος και στα λίτρα κατανάλωσης ανά κάτοικο και ανά ημέρα.
Πίνακας 51: Ποσοτικά στοιχεία ΔΕΥΑ Δελφών 2019
ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019

Αιτιολογία
Κυβικά άντλησης νερού
Κυβικά κατανάλωσης
Κυβικά χρέωσης
Μισθοδοσία ως προς το σύνολο των εσόδων

3.500.000
2.096.955
2.096.955
6,84%

Τιμή Μ3

0,91

Μέσος μηνιαίος μισθός Οικογένειας
Μέσος ετήσιος μισθός Οικογένειας
Μέση ετήσια δαπάνη/Μ3 καταναλωτή για υπηρεσίες ύδρευσηςαπ/σης
Ετήσια δαπάνη καταναλωτή για υπηρεσίες ύδρευσης-απ/σης ως
ποσοστό επί τοις % σε σχέση με τον μισθό

1.350,00
16.200,00
171,53
1,06%

Αριθμός προσωπικού
7
Πληθυσμός
30.000
72,92
Επιβάρυνση ανά κάτοικο
Κυβικά κατανάλωσης ανά κάτοικο
70
Κυβικά που χρεώνονται ανά κάτοικο
70
192
Λίτρα κατανάλωσης ανά κάτοικο ανά ημέρα
192
Λίτρα που χρεώνονται ανά κάτοικο ανά ημέρα
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Προκειμένου να προβούμε σε εύρεση του νεκρού σημείου, υπολογίζουμε το νεκρό
σημείο (στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών) ως προς τον όγκο παραγωγής με τον τύπο
(2.1):
Όλα τα στοιχεία της ΔΕΥΑΔ παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω.

QBP =

CSC
( PTC − PMC )

(2.1)
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Το σταθερό κόστος περιλαμβάνει τους φόρους-τέλη, τους τόκους και συναφή
έξοδα και τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος και είναι:

CSC = 3.571,03 €

(2.1.1)

Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει το συνολικό κόστος μείον το σταθερό κόστος
που δίνεται από τον τύπο και είναι:

CMC = 1.792.094,31 €

(2.1.1α)

Το QC, αφορά την συνολική κατανάλωση ύδατος στο έτος αναφοράς που στην
περίπτωσή μας ανέρχεται σε QC = 2.096.955 Μ3 νερού.
Η τιμή μονάδας του συνολικού κόστους υπολογίζεται από τον τύπο:

P=
TC

CSC CMC
+
=
QC QC

3.571, 03 1.788.523, 28
0,855 €/Μ3.
+
=
2.096.955
2.096.955

(2.1.2)

και ανέρχεται σε 0,855 €/Μ3
Η τιμή μονάδας του μεταβλητού κόστους υπολογίζεται από τον τύπο:

P=
MC

CMC 1.788.523, 28
=
= 0,853 €/Μ3.
QC
2.096.955

(2.1.3)

και ανέρχεται σε 0,853 €/Μ3
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω λύνουμε τη γραμμική σχέση (2.1) ως εξής:

CSC
3.571, 03
= = 2.096.955 Μ3.
( PTC − PMC ) (0,855 − 0,853)

Διαπιστώνουμε ότι ο όγκος παραγωγής πρέπει να ανέλθει σε 2.096.955 Μ3, όπως
πράγματι έχει ανέλθει στο έτος αναφοράς 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑ
Δελφών.
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Στη συνέχεια υπολογίζουμε το νεκρό σημείο (στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών) ως προς
τα έσοδα πωλήσεων με τον τύπο (2.2):

BP
Y=
PTC ×

CSC
( PTC − PMC )

(2.2)

Η τιμή μονάδας του συνολικού κόστους έχει ήδη υπολογισθεί (2.1.2) και είναι:

PTC = 0,855 €/Μ3

Το σταθερό κόστος έχει βρεθεί (2.1.1) και είναι:

CSC = 3.571,03 €

Η τιμή μονάδας του μεταβλητού κόστους έχει ήδη υπολογισθεί (2.1.3) και είναι:

PMC = 0,853 €/Μ3

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω λύνουμε τη γραμμική σχέση (2.2) ως εξής:

PTC ×

CSC
3.571, 03
=×
0,855
=
1.792.094,31 €.
( 0,855 − 0,853)
( PTC − PMC )

Διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα πώλησης πρέπει να ανέλθουν σε 1.792.094,31 €,
προκειμένου να μην υπάρχουν ζημιές εκμετάλλευσης, ποσό που αφορά το
συνολικό κόστος της ΔΕΥΑΔ στο έτος 2018, όπως αυτό παρουσιάζεται στην
Γενική Εκμετάλλευση της Επιχείρησης.
Τέλος υπολογίζουμε το νεκρό σημείο (στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών) σε επίπεδο
παραγωγικής δυναμικότητας με τον τύπο (2.3):

%QBP =

CSC
( QBP × PTC ) − CMC

(2.3)
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Το σταθερό κόστος έχει βρεθεί (2.1.1) και είναι:

CSC = 3.571,03 €

Ο όγκος παραγωγής έχει βρεθεί (2.1) και είναι:

QBP = 2.096.955 Μ3.

Η τιμή μονάδας του συνολικού κόστους έχει ήδη υπολογισθεί (2.1.2) και είναι:

PTC = 0,855 €/Μ3

Το μεταβλητό κόστος είναι η διαφορά που προκύπτει αν από το συνολικό κόστος
αφαιρέσουμε το σταθερό κόστος:

CMC = 1.788.523,28 €

(2.3.1)

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω λύνουμε την γραμμική σχέση (2.3) ως εξής:

=
%QBP

CSC
=
( QBP × PTC ) − CMC

3.571, 03
= 100, 00%
( 2.096.955 × 0,855) − 1.788.523, 28

Διαπιστώνουμε ότι το νεκρό σημείο σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας
ανέρχεται σε 100,00%, βρίσκεται δηλαδή σε υψηλό σημείο, χάνοντας ουσιαστικά
την ευελιξία ως προς τη μεταβολή του μεγέθους παραγωγής.
Εάν επιθυμούμε να βρούμε το όφελος (κέρδος) που προκύπτει σύμφωνα με το
νεκρό σημείο πρέπει να το υπολογίσουμε από τον τύπο (2.4) που είναι:

KBP =QBP × ( PTC − PMC ) − CSC

(2.4)

Ο όγκος παραγωγής έχει βρεθεί (2.1) και είναι:
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QBP = 2.096.955 Μ3

Η τιμή μονάδας του συνολικού κόστους έχει ήδη υπολογισθεί (2.1.2) και είναι:

PTC = 0,855 €/Μ3

Η τιμή μονάδας του μεταβλητού κόστους έχει ήδη υπολογισθεί (2.1.3) και είναι:

PMC = 0,853 €/Μ3

Το σταθερό κόστος έχει βρεθεί (2.1.1) και είναι:

CSC = 3.571,03 €

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω λύνουμε τη γραμμική σχέση (2.4) ως εξής:

KBP =QBP × ( PTC − PMC ) − CSC = 2.096.955 x (0,855 – 0,853) – 3.571,03 = 0
με αποτέλεσμα να αποδεικνύεται ότι στο νεκρό σημείο το κέρδος (όφελος)
είναι μηδέν.
Στην επιλογή της επιχείρησης είναι να ορίσει το επίπεδο οφέλους (κέρδος) που
επιθυμεί να έχει.
Αν για παράδειγμα επιθυμεί όφελος (κέρδος) της τάξης του 1% τότε λύνουμε τη
γραμμική σχέση (2.4) όπου πολλαπλασιάζουμε τον όγκο παραγωγής επί το
ποσοστό (i = επιτόκιο αναπροσαρμογής) οφέλους που επιθυμούμε (στην περίπτωσή
μας 1%), ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν ίδια με αποτέλεσμα να έχουμε το
ακόλουθο αποτέλεσμα:

= (QBP × i ) × ( PTC − PMC ) − CSC = (2.096.955 x 1,01) x (0,855 – 0,853) – 3.571,03
KBP
= 35,71 €

Διαπιστώνουμε ότι με αύξηση του όγκου κατανάλωσης κατά 1% επιτυγχάνουμε
όφελος (κέρδος) 35,71 €.
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Επομένως οι γραμμικές εξισώσεις 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 πρέπει σε κάθε περίπτωση
να εφαρμόζονται για να υπάρχει αρχικά ισοσκέλιση εσόδων που προορίζονται για
την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που είναι κατ’ ελάχιστο ο προσδιορισμός
των εσόδων πώλησης σε σχέση με τον όγκο παραγωγής.

Υπολογισμός Συνολικού Οικονομικού Κόστους
Έχοντας αναλύσει και παρουσιάσει την ανάλυση του νεκρού σημείου προχωρούμε
στην αλγεβρική παρουσίαση για τον τύπο υπολογισμού του συνολικού οικονομικού
κόστους για το έτος 2018.
Ο υπολογισμός του συνολικού οικονομικού κόστους βασίζεται ουσιαστικά σε τρεις
βασικές μεταβλητές.
Η πρώτη αφορά το σταθερό (πάγιο) κόστος που αποτελεί το τμήμα εκείνο που
επιβάλλεται από την επιχείρηση, για την κάλυψη μέρους του λειτουργικού κόστους.
Το σύνολο των χωρών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του υπόλοιπου
κόσμου για τον υπολογισμό του κόστους υπολογίζει, όπως έχει αναφερθεί, πρώτα
ένα πάγιο σταθερό κόστος που συνήθως περιλαμβάνει ως ποσοστό το 10% ως
και το 40% της συνολικής επιβαλλόμενης τιμής.
Στη Χώρα μας όπως έχουμε ήδη αναλύσει το σύνολο των επιχειρήσεων επιβάλλει
στην τιμολόγηση ένα σταθερό πάγιο τέλος που σε μέσες τιμές ανέρχεται σε 15%
ως 35% της συνολικής επιβαλλόμενης τιμής.
Μάλιστα ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιείται είναι εκφρασμένος κατά
κύριο λόγο σε αξία και κατά πολύ λιγότερο σε Μ3 νερού.
Στην περίπτωση που εξετάζουμε, ο υπολογισμός του πάγιου (σταθερού) κόστους
είναι εκφρασμένος σε αξία (ευρώ).
Η δεύτερη μεταβλητή αφορά τον υπολογισμό του κόστους (σταθερού και
μεταβλητού),

αφού

αφαιρεθεί

το

σταθερό

(πάγιο)

κόστος

και

είναι

εκφρασμένη σε αξία (ευρώ). Για τον υπολογισμό του από το συνολικό κόστος
αφαιρείται το σταθερό (πάγιο) κόστος και στη συνέχεια διαιρείται δια της
ποσότητας κατανάλωσης, ώστε η τιμή που θα προκύψει να είναι εκφρασμένη σε
αξία (ευρώ ανά Μ3 νερού).
Η τρίτη μεταβλητή αφορά τον υπολογισμό του κόστους επένδυσης και την
εκφράζουμε σε αξία (ευρώ). Την υπολογίζουμε προσθέτοντας το ποσό που
προορίζεται για επενδύσεις συν την κρατική ενίσχυση (εφόσον υπάρχει) και
αφαιρώντας την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων, καθώς και το ειδικό τακτικό
αποθεματικό που θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργείται για να τροφοδοτεί στη
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συνέχεια την ανάκτηση του κόστους φυσικών πόρων. Η τιμή που προκύπτει
διαιρείται δια της ποσότητας κατανάλωσης, ώστε η τιμή που θα προκύψει να είναι
εκφρασμένη σε αξία (ευρώ ανά Μ3 νερού).
Πέρα από τις τρεις βασικές μεταβλητές που αναφέραμε, για τον υπολογισμό της
τιμής πρέπει να υπολογίζεται και ο φόρος που θα κληθεί να καταβάλει ο χρήστης
και που στην περίπτωση της Ελλάδας αφορά την επιβολή ΦΠΑ στην αξία του
νερού και ΦΠΑ σε όλες τις άλλες τιμές.
Τέλος για να έχουμε πλήρη και ολοκληρωμένο υπολογισμό του συνολικού
οικονομικού κόστους πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον ετήσιο πληθωρισμό, τη
δυνατότητα δημιουργίας κέρδους, αλλά και τη δυνατότητα υπολογισμού της τιμής
για επόμενα έτη, ώστε να υπάρχει αυτοματοποιημένο μοντέλο που θα καθορίζει
την τελική τιμή που στην περίπτωση που αναλύουμε θα έχει την ακόλουθη μορφή:

Υπολογισμός Συνολικού Οικονομικού Κόστους για το έτος 2019

(2.6)

Η γραμμική σχέση (2.6) είναι η βασική συνάρτηση υπολογισμού του συνολικού
οικονομικού κόστους,

Όπου:
P

= Συνολικό Οικονομικό Κόστος

CC

= Σταθερό (Πάγιο) Κόστος

CΤC

= Κόστος (Μεταβλητό συν σταθερό μείον πάγιο)

CI

= Κόστος Ευκαιρίας

QC

= Ποσότητα Κατανάλωσης

i

= Ετήσιος Πληθωρισμός

tP

= εκφρασμένο σε μονάδες πέρα από τον πληθωρισμό για τη
δημιουργία κέρδους ή αποθεματικού

n+1

= Έτος αναφοράς (για το 1ο έτος το n = 0, για το 2ο έτος το n = 1
κ.ο.κ.)

Tax

= Επιβαλλόμενος φόρος
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Για τον υπολογισμό του κόστους επένδυσης χρησιμοποιούμε την παρακάτω
γραμμική σχέση:
CI = S1+S2

(2.7)

Όπου:
S1

= κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου κεφαλαίου

S2

= Κρατική Επιχορήγηση

Για τον υπολογισμό του Συνολικού Οικονομικού Κόστους χρησιμοποιούμε τη
γραμμική συνάρτηση (2.6) και ειδικότερα:



  CTC
 CI 

n +1 
= CC +  
− CC  +
P
 × (1 + i + tp )  + (Tax)
 QC 


  QC


Το σταθερό (πάγια τιμολόγηση) κόστος βρίσκεται αν πολλαπλασιάσουμε τον
αριθμό των υδρομέτρων επί τις περιόδους έκδοσης επί το πάγιο και διαιρέσουμε
δια της κατανάλωσης και είναι:

CC =

( H × PP × CM )
QC

(2.8)

Όπου:
Η

= υδρόμετρα σε χρήση

PP

= περίοδοι έκδοσης

CM

= Πάγιο σε €

QC

= Κυβικά κατανάλωσης

=
CC

( H × PP × CM ) (18.582 ×1× 32, 78)
=
= 0, 290 €/Μ3
QC
2.096.955

Όπως αποτυπώνεται από τον ανωτέρω υπολογισμό το σταθερό (πάγιο κόστος)
ανέρχεται για την ΔΕΥΑ Δελφών σε 0,290 €/Μ3 νερού.

Το συνολικό κόστος έχει βρεθεί [σχέση (2.1.1)+(2.3.1)] και είναι:
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CTC = 1.792.094,31 €

Η ποσότητα κατανάλωσης είναι γνωστή (Πίνακας 51) και είναι:

QC = 2.096.955 Μ3.

Επομένως το μεταβλητό κόστος (κόστος μείον πάγια τιμολόγηση) βρίσκεται και
είναι:

(

(CTC )
(1.792.094,31)
=
− CC )
=
− 0, 290 0,564 €/Μ3
QC
2.096.955

Το κόστος επένδυσης υπολογίζεται από τον τύπο (2.7) και είναι:

CI = S1+S2

Το κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις
δίδεται και είναι:
S1 = κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου κεφαλαίου που για την ΔΕΥΑ Δελφών
ανέρχεται σε 5.831,40 € και υπολογίζεται ως το εύλογο κέρδος από το σύνολο των
έργων που έχουν κατασκευασθεί στο έτος αναφοράς, αν επενδύονταν σε
εναλλακτικές τοποθετήσεις. Για την ΔΕΥΑΔ, θεωρούμε ότι ανέρχεται σε 2% επί των
συνολικών επενδύσεων συν τις καταβολές των τόκων.
Η κρατική επιχορήγηση δίδεται και είναι:

S2 = Κρατική Επιχορήγηση που για την ΔΕΥΑΔ ανέρχεται σε 0,00 €.

Η εξέταση και υπολογισμός του κόστους ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου
σε

εναλλακτικές

τοποθετήσεις,

για

εύλογη

ετήσια

απόδοση

ιδιωτικών

επιχειρηματικών κεφαλαίων συν το κόστος τόκων για δανειακά κεφαλαια,
υπολογίζεται στην περίπτωσή μας και για την ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε
5.831,40 € ((κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου κεφαλαίου 5.831,40 € + Κρατική
Επιχορήγηση 0,00 €) = 5.831,40 €).
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Επομένως γνωρίζοντας το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για τον
υπολογισμό του κόστους επένδυσης λύνουμε τη γραμμική σχέση (2.7) ως εξής:

CI = S1+S2 = 5.831,40 + 0,00 = 5.831,40 €

Και στη συνέχεια:

C Ι 5.831, 40
= = 0, 003 €/Μ3
QC 2.096.955

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω λύνουμε τη γραμμική σχέση (2.6) για το έτος 2019,
και το αποτέλεσμα έχει ως εξής:



  CTC
 CI 

n +1 
= CC +  
− CC  +
P
 × (1 + i + tp )  + (Tax)
 QC 


  QC


=

{ [0,290 + 0,564 + 0,003] x (1+0,00+0,00)0+1 } + (Tax) =

= 0,857 x 1,00 = 0,857 € χωρίς φόρους (ΦΠΑ).
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Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους με βάση τους κανόνες
κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος (Αρ. Απ.
135275/22-05-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/2017) για το έτος 2019
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Αριθ. Απ. 135275/22-05-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/2017
έχουμε την δυνατότητα υπολογισμού και προσδιορισμού του χρηματοοικονομικού
κόστους. Ο προσδιορισμός του χρηματοοικονομικού κόστους, πραγματοποιείται
ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου.
Για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους λαμβάνονται υπόψη οι
ακόλουθες συνιστώσες κόστους:
1. Το Κόστος κεφαλαίου (Κ) το οποίο αποτελείται από:
1.1. το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο στην διαδικασία παραγωγής και
παροχής των υπηρεσιών ύδατος. Για το πάγιο κεφάλαιο που είναι στην
κυριότητα του παρόχου, το κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται από τον πάροχο
και ισούται με τις ετήσιες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων. Για το πάγιο
κεφάλαιο κυριότητας άλλου φορέα στο οποίο ο πάροχος δεν καταβάλει
αντίτιμο για τις ποσότητες ύδατος που προμηθεύεται από αυτόν, το
αναλογούν κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται από τον κύριο του παγίου και
ισούται με τις ετήσιες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων. Το κόστος
κεφαλαίου (Κ) για τα πάγια που δεν ανήκουν στην κυριότητά του παρόχου,
αποδίδεται στους φορείς που έχουν την κυριότητα αυτών των παγίων, εκτός
αν υπάρχει μεταξύ τους διαφορετική συμφωνία.
1.2. το κόστος ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που είναι η απόδοση του
κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις.
2. Το Λειτουργικό κόστος (Λ), το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες
για την εύρυθμη λειτουργία κάθε οργανισμού ή μηχανισμού υπηρεσιών ύδατος,
εξαιρουμένου του κόστους συντήρησης και διοίκησης. Το λειτουργικό κόστος
είναι το άθροισμα σταθερών και μεταβλητών δαπανών. Ειδικότερα:
2.1. στις σταθερές δαπάνες εντάσσονται αυτές που εξαρτώνται από ετήσιες
μεταβολές ποσοτήτων ύδατος που διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος φορέας και
2.2. στις μεταβλητές δαπάνες εντάσσονται αυτές που εξαρτώνται από τις
ποσότητες ύδατος που διακινούνται, όπως το κόστος προμήθειας ύδατος, το
κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, των χημικών ουσιών επεξεργασίας υδάτων,
κόστος σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους.
3. Το Κόστος συντήρησης (Σ), το οποίο περιλαμβάνει τις δαπάνες για αναλώσιμα
υλικά και εργασία, ώστε οι υπάρχουσες υποδομές να βρίσκονται σε καλή
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λειτουργική κατάσταση σε όλη την ωφέλιμη ζωή τους και να παρέχουν
απρόσκοπτα τις υπηρεσίες για τις οποίες κατασκευάστηκαν. Τα κόστη εργασίας
δεν περιλαμβάνουν αυτά των μόνιμων μισθοδοτούμενων εργαζόμενων, τα οποία
εντάσσονται στις σταθερές δαπάνες του λειτουργικού κόστους.
4. Το Κόστος διοίκησης και άλλα κόστη (Δ), τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες
που σχετίζονται με τη διοίκηση του φορέα παροχής της υπηρεσίας ύδατος, όπως
του προσωπικού διοίκησης, της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τις
αμοιβές τρίτων συνεργατών, τα ενοίκια κεντρικών γραφείων.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα επιλύουμε προκειμένου να προσδιορίσουμε το
χρηματοοικονομικό κόστος στις διάφορες κατηγορίες του στο έτος 2019.
1. Επιλύουμε και βρίσκουμε το Κόστος Κεφαλαίου (Κ) που είναι:
1.1. Το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο στο έτος 2019 ανέρχεται σε 0,543
€/Μ3 και βρίσκεται αν διαιρέσουμε τις αποσβέσεις / του Μ3 κατανάλωσης
που στην περίπτωσή μας είναι: 0,00 € / 2.096.955 = 0,000 €/Μ3.

Αποσβ έσεις
0, 00
= = 0, 000 €/Μ3
M 3καταν άλωσεις 2.096.955

αναλισκ όµενο _ ετ ήσιο _ π άγιο _ κεϕ
=
άλαιο

1.2. Το κόστος ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που είναι η απόδοση
του κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις συν το κόστος τόκων των
δανειακών κεφαλαίων που στην περίπτωση της ΔΕΥΑΔ στο έτος 2019
ανέρχεται σε 0,003 €/Μ3. Στην επίλυση θεωρούμε ως ετήσια εύλογη
απόδοση των ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν
ποσοστό της τάξης του 2% συν το αντίστοιχο κόστος δανειακών κεφαλαίων /
του Μ3 κατανάλωσης που στην περίπτωσή μας είναι: 5.831,40 € / 2.096.955
= 0,003 €/Μ3.

ίας
κ όστος _ ευκαιρ
=

απ όδοση + κ όστος _ δανειακ ών _ κεϕαλα ί ων 5.831, 40
= = 0, 003 €/Μ
M 3καταν άλωσεις
2.096.955
3

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι το Κόστος Κεφαλαίου (Κ) να ανέρχεται στο έτος
2019 σε 0,003 €/Μ3 που αποτελείται από το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο και
το κόστος ευκαιρίας.
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Η τιμή που προκύπτει αλλιώνει το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς δεν
είναι διαθέσιμες οι αποσβέσεις της επιχείρησης, λόγω μη ολοκλήρωση της
απογραφής των πάγιων παρουσιακών στοιχείων και της μεταφορά τους στην
κυριότητα της επιχείρησης.

2. Επιλύουμε και βρίσκουμε το Λειτουργικό Κόστος (Λ) που είναι:
2.1. Οι σταθερές δαπάνες (μισθοδοσία μονίμων συν φόροι-τέλη), όπως αυτές
εντάσσονται και εξαρτώνται από τις ετήσιες μεταβολές ποσοτήτων ύδατος
που διαχειρίζεται ο φορέας, στην περίπτωσή μας η ΔΕΥΑΔ που είναι:
547.502,58 € / 2.698.862 = 0,064 €/Μ3.

σταθερ ές _=
δαπ άνες

σταθερ ό _ λειτουργικ ό _ κ όστος 547.502,58
= = 0, 064 €/Μ3
M 3καταν άλωσεις
2.096.955

2.2. Οι μεταβλητές δαπάνες (αμοιβές & έξοδα τρίτων συν διάφορα εξοδα συν
τόκοι συν κόστος ΔΕΗ μείον διοικητικά έξοδα), όπως αυτές εντάσσονται και
εξαρτώνται από τις ποσότητες ύδατος που διακινούνται, όπως το κόστος
προμήθειας ύδατος, το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, των χημικών ουσιών
επεξεργασίας υδάτων, κόστος σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με
τρίτους για την ΔΕΥΑΔ που είναι: 1.312.375,99 € / 2.096.955 = 0,626 €/Μ3.

µεταβλητ ές=
_ δαπ άνες

µεταβλητ ό _ λειτουργικ ό _ κ όστος 1.312.375,99
= = 0, 626 €/Μ3
M 3καταν άλωσεις
2.096.955

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι το Λειτουργικό Κόστος (Λ) να ανέρχεται στο έτος
2019 σε 0,690 €/Μ3 που αποτελείται από τις σταθερές δαπάνες και τις μεταβλητές
δαπάνες.
3. Επιλύουμε και βρίσκουμε το Κόστος Συντήρησης (Σ) που περιλαμβάνει: τις
δαπάνες για αναλώσιμα υλικά και εργασία, ώστε οι υπάρχουσες υποδομές να
βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση σε όλη την ωφέλιμη ζωή τους και να
παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες για τις οποίες κατασκευάστηκαν. Τα κόστη
εργασίας δεν περιλαμβάνουν αυτά των μόνιμων μισθοδοτούμενων εργαζόμενων,
τα οποία εντάσσονται στις σταθερές δαπάνες του λειτουργικού κόστους. Στην
περίπτωση της ΔΕΥΑΔ για το έτος 2019 ανέρχονται σε 346.128,92 € / 2.096.955
= 0,165 €/Μ3.
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4. Τέλος επιλύουμε και βρίσκουμε το Κόστος Διοίκησης και άλλα κόστη (Δ)
που περιλαμβάνει: τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διοίκηση του φορέα
παροχής της υπηρεσίας ύδατος, όπως του προσωπικού διοίκησης, της
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αμοιβές τρίτων συνεργατών, τα
ενοίκια κεντρικών γραφείων. Στην περίπτωση της ΔΕΥΑΔ για το έτος 2019
ανέρχονται σε 0,00 € / 2.096.955 = 0,000 €/Μ3.
Η τιμή που προκύπτει αλλιώνει το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς δεν
είναι διαθέσιμα τα κόστη διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως, έρευνας
& ανάπτυξης της επιχείρησης.
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω επίλυση, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑ
Δελφών των ετών 2017 – 2019 παραθέτουμε το χρηματοοικονομικό κόστος των εν
λόγω ετών.
Πίνακας 52: Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2017
– 2019

Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους ετών 2017-2019
Αιτιολογία
Κόστος Κεφαλαίου
Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο
Κόστος Ευκαιρίας
Λειτουργικό Κόστος
Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες
Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες
Κόστος συντήρησης
Κόστος Διοίκησης & άλλα

Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2017

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2018

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019

0,100
0,100
0,000
0,624
0,127
0,497
0,052
0,000

0,008
0,007
0,001
0,074
0,019
0,055
0,137
0,033

0,003
0,000
0,003
0,690
0,064
0,626
0,165
0,000

0,7765

0,2518

0,8574

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Όπως διαπιστώνεται στα έτη 2017 – 2019 το χρηματοοικονομικό κόστος βαίνει
μειούμενο εξαιτίας κυρίως της μείωσης του λειτουργικού κόστους και του κόστους
συντήρησης, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που παρατίθεται αμέσως παρακάτω.
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Διάγραμμα 54: Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Δελφών ετών
2017 – 2019

Συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος ετών 2017 - 2019 ΔΕΥΑ Δελφών
1,0000
0,8574

0,9000
0,7765
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,2518

0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2017

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2018

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019

Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους

Ταυτόχρονα με τα ανωτέρω υπολογίζουμε στα έτη 2017 – 2019 και την μέση
σταθμισμένη τιμή που είχε η ΔΕΥΑ Δελφών στα αντίστοιχα έτη.
Πίνακας 53: Προσδιορισμός μέσης σταθμισμένης τιμής/Μ3 ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2017 2019
Αιτιολογία

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2017

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2018

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019

Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα
ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικό τέλος / Μ3 χρέωσης)
0,5830
0,3249
0,9123
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά
έσοδα / Μ3 χρέωσης)
0,0045
0,0001
0,01675
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού
(σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 χρέωσης)
0,5875
0,3251
0,9290
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Όπως διαπιστώνεται η μέση σταθμισμένη τιμή ως προς τα έσοδα ύδρευσης και
αποχέτευσης για την ΔΕΥΑ Δελφών, ανέρχονταν στο έτος 2019 σε 0,9123 €/Μ3.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-052017), και ειδικότερα αν λάβουμε και τα λοιπά έσοδα που δεν προέρχονται από
ύδρευση και αποχέτευση, η μέση σταθμισμένη τιμή νερού βελτιώνεται στο έτος 2019
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κατά 0,01675 €/Μ3, με αποτέλεσμα η συνολική μέση σταθμισμένη τιμή στο έτος 2019
να ανέρχεται σε 0,9290 €/Μ3.
Προς τον σκοπό αυτό παραθέτουμε διάγραμμα όπου αποτυπώνεται, η μέση
σταθμισμένη τιμή νερού που προέρχεται από τα έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης, η
μέση σταθμισμένη τιμή νερού που προέρχεται από λοιπά έσοδα και η μέση
σταθμισμένη τιμή των συνολικών εσόδων της ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2017 – 2019.
Διάγραμμα 55: Προσδιορισμός μέσης σταθμισμένης τιμής/Μ3 ΔΕΥΑ Δελφών ετών
2017 – 2019
Μέση σταθμισμένη τιμή στα έτη 2017 - 2019 ΔΕΥΑ Δελφών
1,0000
0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2017

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2018

ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ
2019

Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικό τέλος / Μ3 χρέωσης)
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης)
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 χρέωσης)

Από την επίλυση του ΧρηματοΟικονομικού Κόστους και λαμβάνοντας υπόψη όλα
όσα προβλέπονται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και την
πρόσφατη

υπογραφείσα

ΚΥΑ,

διαπιστώνουμε

ότι

στο

έτος

2019

το

χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 0,8574 €/Μ3, ενώ αντίστοιχα η μέση
σταθμισμένη τιμή ανά Μ3 νερού βάσει των εσόδων ύδρευσης και αποχέτευσης
ανήλθε σε 0,9123 €/Μ3, ενώ αν ληφθούν υπόψη το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε
0,9290 €/Μ3, στοιχείο που δείχνει ότι η ΔΕΥΑ Δελφών καλύπτει στο σύνολο το
χρηματοοικονομικό κόστος που ζητείται από την υπουργική απόφαση. Με δεδομένο
όμως ότι πρόκειται να ενσωματωθούν στις λειτουργικές δαπάνες, επιπλέον
κόστη μισθοδοσίας, αποσβέσεις παγίων στοιχείων, καθώς επίσης και δαπάνες
ΔΕΗ, στην ΔΕΥΑ Δελφών, θεωρείται βέβαιο ότι πρέπει να προβεί σε
αναπροσαρμογή τιμής, ώστε η νέα τιμολόγηση να καλύπτει όλα όσα
προβλέπονται από την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
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Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών για τον καθορισμό της τιμολόγησης της
ΔΕΥΑ Δελφών που περιλαμβάνει το Οικονομικό Κόστος, διαπιστώνουμε ότι σε κάθε
περίπτωση στην υφιστάμενη σήμερα κατάσταση δεν επιτυγχάνεται πλήρης ανάκτηση
του Οικονομικού Κόστους, οπότε:
1. Απαιτείται

ανάκτηση

του

κόστους

των

υπηρεσιών

ύδατος

συμπεριλαμβανομένου του κόστους για τους φυσικούς πόρους σύμφωνα με τα
όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του παραρτήματος ΙΙΙ όπου πρέπει να περιέχονται επαρκείς
οικονομικές αναλύσεις και πληροφορίες, με επαρκείς λεπτομέρειες (όπου πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη το κόστος συλλογής των σχετικών δεδομένων).
2. Απαιτείται εφαρμογή του βασικού άρθρου του Ν. 3199/2003 και ειδικότερα του
άρθρου 12 που αφορά την ανάκτηση του κόστους για υπηρεσίες ύδατος και
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ
επιτυγχάνοντας την οικονομική ανάλυση που διενεργείται σύμφωνα με όσα
ορίζονται, καθώς και την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει».
3. Απαιτείται ανάκτηση κόστους σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 51/2007 που
αφορά τις υπηρεσίες ύδατος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους για τους
φυσικούς πόρους, όπου απαιτείται σχετική οικονομική ανάλυση σύμφωνα με το
άρθρο 12 του ν.3199/2003 η οποία πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο
παράρτημα IV και σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τέλος
4. Απαιτείται όπως η τιμή ανά Μ3 που καλύπτει τα όσα αναφέρονται στον Ν.
1069/80, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4483/2017 που αναφέρεται στη
λειτουργία των ΔΕΥΑ και ειδικότερα στο άρθρο 25 που αναφέρεται στην
τιμολόγηση των ΔΕΥΑ.
Απαιτείται όπως η τιμή ανά Μ3 που καλύπτει τα όσα αναφέρονται στην αριθ. Οικ.
135275 απόφαση έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης
υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017)
Η πλήρης ανάκτηση που πρέπει να εφαρμόζεται για να καλύπτει τις απαιτήσεις της
Οδηγίας Πλαίσιο παρουσιάζεται στην εικόνα 3, όπου λαμβάνονται υπόψη όλες οι
παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης των χρηστών, που αποτελεί
βασικό στοιχείο για την αποδοχή της από το κοινωνικό σύνολο 38.
Ο υπολογισμός του συνολικού οικονομικού κόστους που αναλύσαμε και προτείνουμε
αποτελεί ένα βήμα, γιατί, με την πλήρη ανάκτηση του κόστους λειτουργίας,

38 Σαφαρίκας Νικόλαος, ΕΔΕΥΑ, (2004), Η Τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ στα πλαίσια της Οδηγίας
Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ
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συντήρησης και επενδύσεων, αλλά και τη δυνατότητα περιθωρίου κέρδους που
μπορεί να καθορίζεται από τον φορέα, επιτυγχάνουμε την εφαρμογή της Οδηγίας και
ειδικότερα του πρώτου στόχου που είναι η ανάκτηση του συνολικού κόστους.
Προς τον σκοπό αυτό παραθέτουμε διάγραμμα της πλήρους ανάκτησης του κόστους
φυσικών πόρων που δεν υπολογίζεται στην παρούσα μελέτη, λόγω του γεγονότος
ότι αυτό επιβάλλεται από την Κεντρική Διοίκηση στις ΔΕΥΑ και σε κάθε φορά που
διαχειρίζεται το νερό.
Εικόνα 3: Διαγραμματική απεικόνιση για την πλήρη ανάκτηση του κόστους
Κόστος
Φυσικών
Πόρων

Οικονομικό
Κόστος

Περιβαλλοντικό
Κόστος

Ανάκτηση
Κόστους
Τεχνικά
Ζητήματα

Διαχείριση
Ζήτησης
Νερού

Οικονομικά
Ζητήματα

Πολιτικές
Τιμολό γησης
νερού

Χρήσεις
Νερού

Πληροφόρηση
χρήστη

Ενημερωτικές
Καμπάνιες

Τέλη

Οικονομική
Βιωσιμότητα

Τιμή
Περιβαλλοντική
Βιωσιμότητα

+
Φόροι

Νερού
Κοινωνική
Βιωσιμότητα
Λογαριασμός
Νερού

Πηγή: ΕΔΕΥΑ, Σαφαρίκας Νικόλαος, “Η τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ στα πλαίσια
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ”, Λάρισα 2004

Έχοντας υπόψη όλα όσα αναλύθηκαν ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαίτηση
όπως η ΔΕΥΑ Δελφών εξετάσει την τροποποίηση των τιμολογίων της, με σκοπό –
στόχο την καλύτερη τιμολόγηση στις κατηγορίες των χρηστών, αλλά και την ενίσχυση
των κοινωνικών παροχών, μέσω της τιμολόγησης για τις ομάδες χρηστών που
μπορούν να εισέλθουν στα νέα τιμολόγια.
Πρώτο στοιχείο που πρέπει να εξετασθεί και εφαρμοσθεί θα πρέπει να είναι η
επανεκτίμηση της ωφέλιμης χρησιμότητας παγίων περιουσιακών στοιχείων της
ΔΕΥΑ Δελφών. Για την κατηγορία των «Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων» θα πρέπει
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να μελετηθούν τα πάγια στοιχεία κυρίως των λογαριασμών 11, 12 και να
διερευνηθούν οι επιμέρους ωφέλιμες ζωές αυτών που θα ανταποκρίνονται στην
πραγματική σε χρόνο ωφέλιμη χρησιμότητα τους και κατ΄ επέκταση αναλογική
απόσβεση τους, δεδομένου ότι οι φορολογικοί συντελεστές που προβλέπει ο Ν.
4172/13 είναι ιδιαίτερα υψηλοί και επιβαρύνουν με αντίστοιχα υψηλό κόστος μέσω
των διενεργηθεισών αποσβέσεων το αποτέλεσμα της επιχείρησης. Επιλέγοντας αυτή
την διαδικασία η ΔΕΥΑ Δελφών, θεωρείται βέβαιο ότι το κόστος αποσβέσεων, μετά
και την ολοκλήρωση της απογραφής, θα μειωθεί κάτω του 50% από ότι είναι σήμερα,
στοιχείο που συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση του λειτουργικού κόστους της
επιχείρησης και αποτελεί προτεραιότητα και της ΚΥΑ περί κοστολόγησης και
τιμολόγησης του ύδατος.
Δεύτερο στοιχείο που εξετάζουμε, είναι το πάγιο τέλος που σήμερα ανέρχεται σε
10,35 €/4μηνο για την οικιακή χρήση και σε 33,33 €/4μηνο για την επαγγελματική
χρήση.
Με την εν λόγω τιμολόγηση τα βεβαιωθέντα έσοδα της ΔΕΥΑ Δελφών, αποτελούν το
36,53% των συνολικών εσόδων της Επιχείρησης. Στην Ελλάδα το μέσο ποσοστό
πάγιου τέλους επί των εσόδων ανέρχεται σε 15%-35% και στην Ευρώπη κυμαίνεται
μεταξύ 10% - 40%.
Με δεδομένο ότι το κόστος ενέργειας της ΔΕΥΑ Δελφών, ανέρχεται σε 758,39 χιλ. €
στο έτος 2019 και αποτελεί το 42,32% των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, αλλά
και με δεδομένο ότι τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης, ΕΕΛ, αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης ξεπερνούν τα 346,13
χιλ. € ετησίως που αποτελούν 13,31% των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας,
θεωρούμε ότι το πάγιο τέλος πρέπει να αναπροσαρμοσθεί, ώστε η εταιρεία να
καλύπτει από το εν λόγω έσοδο το ενεργειακό κόστος και ένα μέρος του κόστους
επισκευών και συντηρήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ΕΕΛ.
Προς τον σκοπό αυτό θεωρούμε ότι το πάγιο τέλος θα πρέπει να προσεγγίζει
ποσοστό της τάξης του 34,00% με 36,00% με διαφοροποιημένη όμως τιμολόγηση,
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ετοιμότητα των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης. Εφαρμόζοντας το ανωτέρω θεωρούμε ότι:
1. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα 4,00
€/μήνα για τους οικιακούς χρήστες Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Τ.Κ. Αγίας
Ευθυμίας, Δ.Κ. Άμφισσας, Δ.Κ. Ιτέας και Δ.Κ. Κίρρας
2. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα 3,00
€/μήνα για τους λοιπούς οικιακούς χρήστες.
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3. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης για το Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες,
Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργοτάξια, ΝΠΔΔ θα πρέπει να ανέλθει σε
6,00 €/μήνα. Με την εν λόγω αναπροσαρμογή το πάγιο τέλος θα προσεγγίζει το
35,15% των συνολικών εσόδων της εταιρείας και θα καλύπτει πλήρως την
ετοιμότητα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Τρίτο στοιχείο που εξετάζουμε, είναι να θεσμοθετηθεί τέλος αντικατάστασης
υδρομέτρου ανά έκδοση λογαριασμού που θα ανέρχεται σε 1,00 €/έκδοση
λογαριασμού και θα προορίζεται για αντικατάσταση υδρομέτρων νέας τεχνολογίας.
Τέταρτο στοιχείο που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη, είναι να εφαρμοστεί ενιαίο
τιμολόγιο ανά κατηγορία υδροδότησης των Τ.Κ. του δήμου Δελφών. Συγκεκριμένα,
να γίνει διάκριση των Τ.Κ. σε τρεις (3) κατηγορίες:
1.

1η κατηγορία: παροχή νερού από πηγές βαρυτικά χωρίς αντλιοστάσια ή
διυλιστήρια ΔΕ Καλλιέων, Δ.Ε. Άμφισσας (Τ.Κ. Ελαιώνα, Τ.Κ. Προσηλίου,
Τ.Κ. Δροσοχωρίου), Δ.Ε. Γραβιάς (Τ.Κ. Καστελλίων, Σκλήθρου, Βάργιανης,
Αποστολιάς και Οινοχωρίου)

2.

2η κατηγορία: παροχή νερού από πηγές και γεωτρήσεις με χρήση
αντλιοστασίων ΔΕ Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς,
Μαριολάτας, Καλοσκοπής), Δ.Ε. Ιτέας (Τ.Κ. Τριταίας)

3.

3η κατηγορία: παροχή διυλισμένου νερού ΔΕ Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας,
Δ.Ε. Άμφισσας (Δ.Κ. Άμφισσας, Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. Αγίου Κων/νου,
Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας, Τ.Κ. Σερνικακίου), Δ.Ε. Ιτέας (Δ.Κ. Ιτέας, Τ.Κ. Κίρρας)
3.1.1. παροχή

διυλισμένου

νερού

με

χρήση

αντλιοστασίων

Δ.Ε.

Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας. Οι Τ.Κ. Αγίας
Ευθυμίας θα λάβει έκπτωση 40% την 1η χρονιά. Η τιμή θα αυξάνεται
κάθε έτος κατά 10%, έτσι ώστε να ισοσκελιστεί με την προτεινόμενη
τιμολόγηση σε βάθος 5ετίας.
3.1.2. παροχή διυλισμένου νερού χωρίς χρήση αντλιοστασίων Δ.Κ.
Άμφισσας, Δ.Κ. Ιτέας και Τ.Κ. Κίρρας
3.1.3. παροχή διυλισμένου νερού (σταδιακή αύξηση τιμολογίου) Τ.Κ.
Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. Αγίου Κων/νου, Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας, Τ.Κ.
Σερνικακίου, Τ.Κ. Βουνίχωρα, Τ.Κ. Πενεόρια και Τ.Κ Άγιοι Πάντες. Οι εν
λόγω Τ.Κ., θα εντάσσονται στα ανωτέρω τιμολόγια ανάλογα με τον
τρόπο υδροληψίας τους, αλλά θα λάβουν έκπτωση 40% την 1η χρονιά.
Η τιμή θα αυξάνεται κάθε έτος κατά 10%, έτσι ώστε να ισοσκελιστεί με
την προτεινόμενη τιμολόγηση σε βάθος 5ετίας.
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3.1.4. Η επαγγελματικοί χρήστες που εντάσσονται στην 3η κατηγορία, θα
έχουν ενιαία κλιμακωτή τιμολόγηση
4. Οι περιοχές που δεν διαθέτουν υδρόμετρα θα λαμβάνουν μια χρέωση 10,00
€/2μήνο, ή 20,00 €/4μηνο (ήτοι 60,00 €/έτος), για τους οικιακούς χρήστες και
15,00€/2μηνο ή 30,00 €/4μηνο (ήτοι 90,00 €/έτους), για τους επαγγελματικούς
χρήστες. Η εν λόγω τιμολόγηση θα ισχύει μέχρι την τοποθέτηση υδρομέτρων στις
περιοχές. Στην συνέχεια θα μεταβαίνουν στο κλιμακωτό τιμολόγιο ανάλογα με τον
τρόπο υδροληψίας τους.
Πέμπτο στοιχείο που εξετάζουμε, είναι να τροποποιηθούν μερικώς οι κλίμακες, έτσι
ώστε να περιλαμβάνουν όλα όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ περί έγκρισης γενικών
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β 1751/22-052017), όπου λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και τις
ειδικές κατηγορίες πολιτών. Αυτό που απαιτείται να τροποποιηθεί είναι η τιμή ανά Μ3
και κλίμακα, ώστε να προσιδιάζει όλα όσα προβλέπει η ΚΥΑ. Προς τον σκοπό αυτό
θεωρούμε ότι οι κλίμακες των τιμολογίων θα πρέπει να έχουν ως ακολούθως:
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Πίνακας 54: Προτεινόμενη κλίμακα τιμολογίων σε οικιακή χρήση και ΕπαγγελματίεςΞενοδοχεία
Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Καλλιέων, Δ.Ε. Άμφισσας (Τ.Κ. Βίνιανης,
Ελαιώνα, Προσηλίου, Δροσοχωρίου και Μοναστηρίου) και Δ.Ε.
Γραβιάς (Τ.Κ. Καστελλίων, Σκλήθρου, Βαργιάνης, Αποστολιάς
και Οινοχωρίου) Τιμή
1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,1500

0,1500

0,1500

0,1515

0,1530

2η κλίμακα 41-80 Μ3

0,2000

0,2000

0,2000

0,2020

0,2040

3η κλίμακα 81-180 Μ3

0,3500

0,3500

0,3500

0,3535

0,3570

4η κλίμακα 181-250 Μ3

0,6500

0,6500

0,6500

0,6565

0,6631

1,0000
5η κλίμακα 251 > και άνω Μ3
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Καλλιέων, Δ.Ε. Άμφισσας (Τ.Κ.
Βίνιανης, Ελαιώνα, Προσηλίου) και Δ.Ε. Γραβιάς (Τ.Κ.
Καστελλίων, Σκλήθρου, Βαργιάνης, Αποστολιάς και
Οινοχωρίου) Τιμή

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,1500

0,1500

0,1500

0,1515

0,1530

2η κλίμακα 41-250 Μ3

0,4000

0,4000

0,4000

0,4040

0,4080

1,0000
3η κλίμακα 251 Μ3
Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. Γραβιάς
(Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. Ιτέας (Τ.Κ.
Τριταίας) Τιμή

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,2000

0,2000

0,2000

0,2020

0,2040

2η κλίμακα 41-80 Μ3

0,3000

0,3000

0,3000

0,3030

0,3060

3η κλίμακα 81-180 Μ3

0,6000

0,6000

0,6000

0,6060

0,6121

4η κλίμακα 181-250 Μ3

0,7500

0,7500

0,7500

0,7575

0,7651

1,0000
5η κλίμακα 251 > και άνω Μ3
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε.
Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε.
Ιτέας (Τ.Κ. Τριταίας) Τιμή

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,2000

0,2000

0,2000

0,2020

0,2040

2η κλίμακα 41-250 Μ3

0,5500

0,5500

0,5500

0,5555

0,5611

3η κλίμακα 251 Μ3
1,0000
Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Αγίας
Ευθυμίας Τιμή

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

0,3570

1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,3500

0,3500

0,3500

0,3535

2η κλίμακα 41-80 Μ3

0,5500

0,5500

0,5500

0,5555

0,5611

3η κλίμακα 81-180 Μ3

0,8000

0,8000

0,8000

0,8080

0,8161

4η κλίμακα 181-250 Μ3

0,9500

0,9500

0,9500

0,9595

0,9691

5η κλίμακα 251 > και άνω Μ3
1,0000
Οικιακοί χρήστες ΔΕ Άμφισσας (Δ.Κ. Άμφισσας, Δ.Κ. Ιτέας και
Τ.Κ. Κίρρας) Τιμή

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,3000

0,3000

0,3000

0,3030

0,3060

2η κλίμακα 41-80 Μ3

0,4000

0,4000

0,4000

0,4040

0,4080

3η κλίμακα 81-180 Μ3

0,7000

0,7000

0,7000

0,7070

0,7141

4η κλίμακα 181-250 Μ3

0,8000

0,8000

0,8000

0,8080

0,8161

5η κλίμακα 251 > και άνω Μ3

1,0000

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

Οικιακοί χρήστες ΔΕ Άμφισσας (Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Αγίου
Κωνσταντίνου, Δροσοχωρίου, Μοναστηρίου και Σερνικακίου) Τιμή
1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,1800

0,2100

0,2400

0,2727

0,3060

2η κλίμακα 41-80 Μ3

0,2400

0,2800

0,3200

0,3636

0,4080

3η κλίμακα 81-180 Μ3

0,4200

0,4900

0,5600

0,6363

0,7141

4η κλίμακα 181-250 Μ3

0,4800

0,5600

0,6400

0,7272

0,8161

5η κλίμακα 251 > και άνω Μ3
0,6000
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Δ.Ε.
Άμφισσας (Δ.Κ. Άμφισσας, Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Αγίου
Κωνσταντίνου, Αγίας Ευθυμίας, και Σερνικακίου) και Δ.Ε. Ιτέας
(Δ.Κ. Ιτέας και Τ.Κ. Κίρρας) Τιμή

0,7000

0,8000

0,9090

1,0201

1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,3000

0,3000

0,3000

0,3030

0,3060

2η κλίμακα 41-250 Μ3

0,6000

0,6000

0,6000

0,6060

0,6121

3η κλίμακα 251 Μ3

1,0000

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Με την εν λόγω κλίμακα, διαπιστώνουμε ότι πάνω από το 80,00% των οικιακών
χρηστών θα βρίσκονται στις δύο χαμηλές κλίμακες, ενώ στις υπόλοιπες κλίμακες θα
βρίσκεται περίπου το 20,00%. Η πρόταση που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη,
προτείνει όπως τα θεσπιστούν τρεις κατηγορίες τιμολογίων ανά κατηγορία
υδροδότησης όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Η κάθε κατηγορία προτείνεται όπως
διακρίνεται σε οικιακό τιμολόγιο και τιμολόγιο για Επαγγελματίες – Ξενοδοχεία.
Επιπλέον, προτείνεται όπως θεσπιστεί κλιμακωτό τιμολόγιο για το Δημόσιο, Δήμο,
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ως ακολούθως:
Πίνακας 55: Προτεινόμενη κλίμακα τιμολογίου σε Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τιμολόγιο Δημοσίου, Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Τιμή
1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,5500

0,5500

0,5500

0,5555

2η κλίμακα 41 > Μ3
1,5000
1,5000
1,5000
1,5150
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

0,5611
1,5302

Τέλος όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται η θέσπιση ειδικού τιμολογίου για όσες ΔΚ
και ΤΚ που δεν διαθέτουν σήμερα υδρόμετρο (μόλις τοποθετούνται υδρόμετρα
μεταβαίνουν στην αντίστοιχη κατηγορία τιμολογίων) ως ακολούθως:

Πίνακας 56: Προτεινόμενη κλίμακα τιμολογίου σε ΔΚ & ΤΚ χωρίς υδρόμετρα
Τιμολόγιο σε ΔΚ & ΤΚ που σήμερα δεν διαθέτουν υδρόμετρο Τιμή
Οικιακοί χρήστες 10,00 €/2μηνο ή 20,00 €/4μηνο)

20,0000

20,0000

20,0000 20,2000

20,4020

Επαγγελματικοί χρήστες (15,00 €/2μηνο ή 30,00 €/4μηνο)

30,0000

30,0000

30,0000 30,3000

30,6030

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Η τιμολόγηση θα παραμείνει σταθερή στην πρώτη 3ετία και ια ακολουθήσει
πληθωριστική αναπροσαρμογή, στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα που αναλύουμε.
Με την εν λόγω εφαρμογή τιμολόγησης, η τιμή βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα
από την υφιστάμενη σήμερα τιμολόγηση στον μεγαλύτερο όγκο των χρηστών, και
παράλληλα επιτυγχάνεται δικαιότερη διασπορά στην επιβάρυνση των δημοτών,
όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Έκτο στοιχείο που εξετάζουμε είναι η περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμών.
Θεωρούμε ότι η ΔΕΥΑ Δελφών, θα πρέπει να τροποποιήσει την έκδοση των
λογαριασμών εφαρμόζοντας έκδοση λογαριασμών ανά 2μηνο έναντι με εκκαθάριση
ανά 4μηνο. Με την εν λόγω διαδικασία θα υπάρξει αύξηση της ρευστότητας της
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επιχείρησης, χωρίς επιπλέον κόστος, μιας και οι καταγραφές των οικιακών χρηστών
που αποτελούν τον μεγάλο όγκο της επιχείρησης θα γίνονται 3 φορές το χρόνο, αλλά
ταυτόχρονα θα υπάρξουν τρεις (3) επιπλέον εκδόσεις λογαριασμών που θα
συνεισφέρουν στην αύξηση ρευστότητας της εταιρείας.
Έβδομο στοιχείο που εξετάζουμε είναι το τέλος αποχέτευσης - ομβρίων που
προτείνεται να ανέρχεται σε 50% της αξίας νερού για την αποχέτευση, όπου
υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης και σε 20% επί της αξίας νερού που θα αφορά μόνο
δίκτυο ομβρίων για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν διατίθεται δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων, παρά μόνο δίκτυο ομβρίων.
Τέλος, ένα όγδοο στοιχείο που θα πρέπει να προχωρήσει η εταιρεία, είναι αυτό της
διεύρυνσης των ειδικών τιμολογίων, τα οποία σήμερα υφίστανται, αλλά πρέπει να
κινηθεί προς την κατεύθυνση επιπλέον κατηγοριών που θα τυγχάνουν ειδικών
τιμολογίων.
Πέραν των ανωτέρω, η Υπηρεσία σε συνεργασία με την Πολιτική Διοίκηση, θα
πρέπει να εξετάσει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει στην επόμενη
10ετία, σχετικά με το πως θα λειτουργήσει και το πόσο προσωπικό απαιτείται να
χρησιμοποιείται για την ορθή λειτουργία της Επιχείρησης. Είναι ένα στοιχείο που
απαιτείται να δοθεί κατεύθυνση, ώστε αν αποφασισθεί ότι το σύνολο των δράσεων
θα γίνεται με το προσωπικό της επιχείρησης, θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία για την
αύξηση αυτού στον απαιτούμενο βαθμό που θα συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία
της ΔΕΥΑ.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην ΔΕΥΑ Δελφών,
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Η μέση σταθμισμένη τιμή ύδρευσης στο έτος 2019 για την ΔΕΥΑ Δελφών,
ανέρχεται σε 0,9290 €/Μ3 νερού.
2. Με βάση την μέθοδο του νεκρού σημείου στο έτος 2019, το συνολικό κόστος ανά
Μ3 νερού ανέρχεται σε 0,855 €/Μ3.
3. Η τιμή μονάδος του μεταβλητού κόστους νερού στο έτος 2019 ανέρχεται σε 0,853
€/Μ3.
4. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θεωρία διαπιστώνουμε ότι το πραγματικό
πάγιο κόστος νερού στο έτος 2019 ανέρχεται σε 0,290 €/Μ3.
5. Το μεταβλητό κόστος νερού στο έτος 2019, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία
ανέρχεται σε 0,853 €/Μ3 νερού.
6. Το ετήσιο κόστος επένδυσης (κόστος ευκαιρίας) στο έτος 2018, για την ΔΕΥΑ
Δελφών ανέρχεται σε 0,003 €/Μ3 νερού.
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7. Το συνολικό οικονομικό κόστος στο έτος 2019 ανέρχεται συνολικά σε 0,858 €/Μ3
νερού.
8. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Αρ. Απ. 135275/22-05-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/2017) για το
έτος 2019, το χρηματοοικονομικό κόστος ανέρχεται σε 0,8574 €/Μ3 νερού εκ των
οποίων:
8.1. Το κόστος κεφαλαίου ανέρχεται σε 0,003 €/Μ3 νερού (δεν περιλαμβάνονται
οι αποσβέσεις).
8.2. Το λειτουργικό κόστος ανέρχεται σε 0,690 €/Μ3 νερού.
8.3. Το κόστος συντήρησης ανέρχεται σε 0,165 €/Μ3 νερού και τέλος
8.4. Το κόστος Διοίκησης ανέρχεται σε 0,000 €/Μ3 (δεν είναι διαθέσιμες οι
καταστάσεις όσον αφορά τα Αποτελέσματα Χρήσης)
9. Αντίστοιχα η μέση σταθμισμένη τιμή νερού στο έτος 2019 για την ΔΕΥΑ Δελφών
προσδιορίζεται σε 0,9290 €/Μ3 νερού.
Ουσιαστικά με τα δεδομένα του 2019, η ΔΕΥΑ Δελφών, καλύπτει στο σύνολο το
χρηματοοικονομικό κόστος όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΚΥΑ (Αρ. Απ.
135275/22-05-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/2017).
Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία που απέστειλε η ΔΕΥΑ Δελφών, στο επόμενο έτος,
πρόκειται να ενσωματωθούν επιπλέον κόστη και ειδικότερα:
1. Επιπλέον κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΥΑ Δελφών, λόγω ενεργοβόρων
επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την επόμενη 5ετία.
2. Επιπλέον κόστη μισθοδοσίας, λόγω πρόσληψης νέου προσωπικού.
3. Επιπλέον κόστη λόγω της ολοκλήρωσης της απογραφής των πάγιως
περιουσιακών

στοιχείων

της

επιχείρησης,

και

της

ενσωμάτωσης

των

αποσβέσεων στο λειτουργικό κόστος.
Προς τον σκοπό αυτό προτείνονται, μέτρα και δράσεις στην τιμολόγηση που πρέπει
να εφαρμόσει η ΔΕΥΑ Δελφών, στην νέα περίοδο που εν συντομία θα πρέπει να
είναι:
1. Την επανεκτίμηση της ωφέλιμης χρησιμότητας παγίων περιουσιακών στοιχείων
της ΔΕΥΑ Δελφών.
2. Την επανεκτίμηση του παγιου τέλους που εφαρμόζει η επιχείρηση.
3. Την θεσμοθέτηση τέλους αντικατάστασης υδρομέτρων.
4. Την επανεξέταση των κλιμάκων τιμολόγησης.
5. Την τροποποίηση της περιοδικότητας έκδοσης λογαριασμών για αύξηση
ρευστότητας της επιχείρησης.
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6. Την τροποποίηση των τελών αποχέτευσης και την θεσμοθέτηση τελών ομβρίων,
όπου η επιχείρηση συντηρεί αντίστοιχο δίκτυο.
7. Την διεύρυνση των ειδικών τιμολογίων σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ.
Όλα τα ανωτέρω, αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης στο 2ο μέρος του παρόντος
Επιχειρησιακού σχεδίου για τα έτη 2021 – 2025, όπως προβλέπεται από την σχετική
νομοθεσία.
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