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ΜΕΡΟΣ Β – ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017) 

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 
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επεξεργασίας λυμάτων. Οι υπηρεσίες αυτές δύναται να παρέχονται στα 

δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά οργανωμένα συλλογικά δίκτυα παροχής 

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 
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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» 
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 
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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 

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. 
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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 

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 



Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 2ο μέρος Τιμολόγηση  - Κοστολόγηση 2020 

 

  9 

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 

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. 

Ουσιαστικά το 2ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναφέρεται στην προεινόμενη 

τιμολογιακή πολιτική της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Δελφών, όπου λαμβάνει 

υπόψη όλους τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών 

ύδρευσης, 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. 

Όπως αναφέρθηκε και στο τελευταίο μέρος, στο 1ο μέρος του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου, η ΔΕΥΑ Δελφών οφείλει να τροποποιήσει τα τιμολόγιά της μες σκοπό – 

στόχο την καλύτερη τιμολόγηση στις κατηγορίες των χρηστών, αλλά και την ενίσχυση 
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των κοινωνικών παροχών, μέσω της τιμολόγησης για τις ομάδες χρηστών που 

μπορούν να εισέλθουν στα νέα τιμολόγια, όλα τα ανωτέρω μέσα από ένα πλέγμα 

που θα καθιστά βιώσιμη και ανταποδοτική την επιχείρηση και την λειτουργία αυτής. 

Τα στοιχεία που τέθηκαν και που λαμβάνονται υπόψην για την προτεινόμενη 

τιμολογιακή πολιτική έχουν ως ακολούθως: 

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 

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. 
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Προς τον σκοπό αυτό θεωρούμε ότι το πάγιο τέλος θα πρέπει να προσεγγίζει 

ποσοστό της τάξης του 28,00% με 30,00% 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. 

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 

34,65% 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.  



Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 2ο μέρος Τιμολόγηση  - Κοστολόγηση 2020 

 

  12 

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. 

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 1751/22-05-

2017), 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 1: Προτεινόμενη κλίμακα τιμολογίων σε οικιακή χρήση, Δημόσιο, ΟΤΑ, 
Επαγγελματίες, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργοτάξια, ΝΠΔΔ 
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
5η κλίμακα  251 > και άνω Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

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

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

3η κλίμακα 251 Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201
Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. Γραβιάς 

(Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. Ιτέας (Τ.Κ. 
Τριταίας) Τιμή

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
5η κλίμακα  251 > και άνω Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. 
Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. 

Ιτέας (Τ.Κ. Τριταίας) Τιμή
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 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Αγίας 
Ευθυμίας Τιμή

1η κλίμακα 0-40 Μ3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535 0,3570
  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 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Οικιακοί χρήστες ΔΕ Άμφισσας (Δ.Κ. Άμφισσας, Δ.Κ. Ιτέας και 
Τ.Κ. Κίρρας) Τιμή

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 0,7000 0,8000 0,9090 1,0201

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

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 2: 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 0,5611

  2η κλίμακα 41 > Μ3 1,5000 1,5000 1,5000 1,5150 1,5302
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 

 

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 3: Προτεινόμενη κλίμακα τιμολογίου σε 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. 

Το 2ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου που αναφέρεται στην τιμολόγηση που 

πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση και εξειδικεύεται στο παρόν 2ο μέρος, αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο της ΔΕΥΑ Δελφών, ώστε να καθίσταται περισσότερο κατανοητή 

και δυνατή η λήψη οριστικών αποφάσεων για την υλοποίηση της της τιμολόγησης. 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό της τιμολόγησης είναι σε 

συμφωνία με την ΚΥΑ περί έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και 

τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017). 

Γνωρίζουμε ότι κάθε δυναμική κοινωνία οριοθετεί τις προσδοκίες της για το μέλλον 

οικοδομώντας πάνω στις παραγωγικές δυνάμεις της. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι 

δυνάμεις αυτές προσδιορίζονται κυρίως από την ροπή της κοινωνίας για επενδύσεις 

και συγκεκριμένα από την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων για την αύξηση της 

οικονομικής ανάπτυξης. 
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Ο απώτερος υλικός στόχος των κοινωνιών σήμερα είναι κατά γενική παραδοχή η 

αύξηση της οικονομικής ευημερίας, η οποία πραγματοποιείται με την κατανάλωση ή 

χρήση περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι κοινωνίες αποδίδουν μεγάλη σημασία στα σχέδια επένδυσης, γιατί αυτά 

αποτελούν τους κεντρικούς αγωγούς της αύξησης και ροής των αγαθών και 

υπηρεσιών, επομένως και της οικονομικής ευημερίας. 

Με τις επενδύσεις διευρύνεται η παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας και 

προωθείται στην πράξη η αύξηση της παραγωγής, αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι επενδύσεις έχουν πολύπλευρες και πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή της χώρας γιατί: 

 Προσφέρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. 

 Αξιοποιούν τους αδρανείς εθνικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους. 

 Επιταχύνουν την διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης. 

 Αποτελούν το κυριότερο μέσο καταπολέμησης του πληθωρισμού, γιατί ενισχύουν 

την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών και την παραγωγικότητα. 

 Προκαλούν πολυσχιδείς προωθητικές επιδράσεις στον παραγωγικό μηχανισμό 

της οικονομίας. 

 Έχουν σοβαρές αναδιανεμητικές επιπτώσεις στις παραγωγικές τάξεις. 

 Επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών της οικονομικής δραστηριότητας. 

 Ενισχύουν την οικονομική σταθερότητα. 

 Αποτελούν τον ασφαλέστερο αγωγό για την προαγωγή της τεχνολογικής 

προόδου. 

 Αντανακλούν φανερά τον δείκτη της οικονομικής δημιουργικότητας της χώρας και 

τέλος 

 Προβάλουν το γόητρο της χώρας διεθνώς, γιατί αποτελούν το ισχυρότερο μέσο 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της. 

Γενικά τα σχέδια επένδυσης πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τους εθνικούς 

αναπτυξιακούς στόχους, την στρατηγική ανάπτυξης και τις εθνικές προτεραιότητες, 

ώστε να αξιολογούνται με γνώμονα την συμβολή τους στους αντικειμενικούς 

σκοπούς που οριοθετεί η Χώρα. 

Αν και τα επιμέρους προβλήματα ή αντικείμενα διαφέρουν ανάλογα με την επένδυση, 

εντούτοις στην μεθοδολογία που ακολουθείται λαμβάνονται υπόψη: 

 Η επιχειρηματική άποψη, ως ανάληψη ευθυνών, πρωτοβουλιών και κινδύνων. 
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 Η τεχνική άποψη ως διαδικασία συνδυασμού και μετασχηματισμού πόρων – 

εισροών σε παραγωγή – εκροή αγαθών και ως πρόβλημα επιλογής του άριστου 

τεχνολογικού εξοπλισμού. 

 Η οικονομική άποψη ως εξασφάλιση της οικονομικής απόδοσης του σχεδίου 

επένδυσης, που προκύπτει από τη σύγκριση των πόρων που διατέθηκαν και των 

οικονομικών αποτελεσμάτων τους. 

 Η χρηματοδοτική άποψη, που αναφέρεται στη διερεύνηση της χρηματοδοτικής 

εφικτότητας για την εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματικών κεφαλαίων τα οποία θα 

χρειαστούν για την ταμειακή εξυπηρέτηση του έργου σε όλες τις φάσεις του. 

 Η χωροταξική και περιβαλλοντική άποψη που αναφέρεται στον συσχετισμό και 

τις επιδράσεις, στο φυσικό – οικολογικό και ιστορικό περιβάλλον. 

 Η οργανωτική άποψη, ως πρόβλημα της εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής 

οργανωτικής δομής των παραγωγικών και άλλων λειτουργιών του σχεδίου της 

επένδυσης. 

 Η διοικητική άποψη, ως πρόβλημα επιλογής του καλύτερου συστήματος 

management για την διοίκηση όλων των υποθέσεων που αφορούν την 

πραγματοποίηση, την λειτουργία, την διάθεση των υπηρεσιών και τον έλεγχο όλων 

των διαδικασιών του Δήμου. 

 Η διαχειριστική άποψη, ως πρόβλημα διαχείρισης των πόρων, της περιουσίας και 

της ρευστότητας του Δήμου και τέλος 

 Η κοινωνική – πολιτική άποψη που είναι αναγκαία, γιατί το παραγωγικό έργο, δεν 

απομονώνεται από τον κοινωνικό και πολιτικό του περίγυρο, δεδομένου ότι μπορεί 

να παράγει κοινωνικώς επιθυμητά αγαθά και ενδιαφέρει ζωηρά τους Δημότες, όταν 

επηρεάζει το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούν και ζουν. 

Όλες οι ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις της τιμολόγησης στηρίζονται στις 

παραπάνω παραδοχές και υποθέσεις, όπου δηλώνονται με σαφήνεια τα δεδομένα 

της επένδυσης, ώστε ο έλεγχος της αξιοπιστίας να καθίσταται εφικτός. 

Κύριοι αντικειμενικοί σκοποί της τιμολόγησηςς που υποβάλλεται είναι: 

1. Η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία αυτής. 

2. Η δικαιότερη κατανομή των δαπανών μεταξύ των χρηστών, των παραγωγικών 

ομάδων ή περιοχών και τέλος 

3. Η παραγωγή κοινωνικά επιθυμητών αγαθών με ιδιαίτερη κοινωνική αξία. 
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Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών έχει ως αποτέλεσμα την εκλογή της 

στρατηγικής ανάπτυξης του Φορέα κατά τομείς και κατά κατεύθυνση που 

προσανατολίζονται κυρίως στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 
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Υπολογισμός Ανάκτησης Φυσικών Πόρων 

Στη συνέχεια επιχειρούμε ανάλυση για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης ανά m3 

νερού λόγω απώλειας ανάκτησης των φυσικών πόρων για το τελευταίο έτος 

αναφοράς στοιχείων που μας έχουν προσκομισθεί, ώστε να πετύχουμε τον 

προσδιορισμό της τιμής που θα συμπεριλαμβάνει το Οικονομικό Κόστος και το 

Κόστος Φυσικών Πόρων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην υφιστάμενη κατάσταση των Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης της Χώρας μας οι επιχειρήσεις δεν υπολογίζουν καθόλου, ή 

υπολογίζουν με όχι ορθό τρόπο στην τιμολόγησή τους, το κόστος ανάκτησης 

φυσικών πόρων. 

Βέβαια με το ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017 που αφορά την έγκριση γενικών κανόνων 

κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, μέθοδος και διαδικασίες για την 

ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης στις διάφορες χρήσεις του, έχει 

αποφασισθεί, ότι η Διεύθνση υδάτων θα γνωστοποιεί ως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους 

(άρθρο 7 § 1) στους παρόχους ύδατος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος 

πόρου ανά κυβικό μέτρο νερού που θα αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες. 

Θεωρούμε όμως υποχρέωση να προβούμε σε υπολογισμό, βάσει των αρχών 
της επιστήμης, ώστε να είναι σε γνώση το τέλος ανάκτησης φυσικών πόρων 
για την εταιρεία.  

Με τον όρο «κόστος φυσικών πόρων» εννοούμε το κόστος φυσικών πόρων που 

περιλαμβάνει την απώλεια οφέλους λόγω περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών 

πόρων σε βαθμό μεγαλύτερο του φυσικού ρυθμού, ενώ σύμφωνα με την ECO2, 

Working Group 2B 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. Το κόστος φυσικών 

πόρων προκύπτει μόνο εάν μια εναλλακτική χρήση του ύδατος παράγει υψηλότερη 

οικονομική αξία από την παρούσα ή την προβλεπόμενη μελλοντική χρήση του. 

Στη θεωρητική προσέγγιση της, η European Union of National Associations of Water 

Suppliers and Waste Water Services1, θεωρεί ότι για την ανάκτηση του κόστους 

φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

1. το κόστος που προκαλείται από την μείωση των πόρων. 

 
1 EUREAU, (2004), Water Framework Directive, Determination of cost recovery, p. 11-12 
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2. οι δαπάνες που παράγονται από τους χρήστες, λόγω των πόρων που 

εξαντλούνται, με ρυθμό μεγαλύτερο από τον ρυθμό ανανέωσης ή 

αποκατάστασης, αλλά και λόγω της υπερεκμετάλλευσης των υπογείων 

υδάτων. 

3. η συνεισφορά των χρηστών που ρυπαίνουν, ώστε να αντισταθμισθεί η 

περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται. 

Προτείνει δε βήματα για το υπολογισμό των οικονομικών δαπανών, όπου: 

1. ως πρώτο βήμα θα πρέπει να υπάρχει πλήρης κάλυψη του κόστους 

λειτουργίας και των επενδύσεων 

2. ως δεύτερο βήμα θα πρέπει οι επιχορηγήσεις και οι χρηματοδοτήσεις (άμεσες 

και έμμεσες) να προστίθενται για την κάλυψη του κόστους 

3. ως τρίτο βήμα θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός σε δαπάνες που προορίζονται 

για παροχή υπηρεσιών ύδατος και σε δαπάνες που η περιβαλλοντική 

επίδραση προκαλείται όχι από τους χρήστες, αλλά από τρίτους 

4. ως τέταρτο βήμα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν από το τρίτο βήμα, να εκτιμηθούν και να προστεθούν στο 

οικονομικό κόστος 

5. ως πέμπτο βήμα θα πρέπει οι φορείς-επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε 

σύγκριση του κόστους δαπανών τους και πληρωμών που γίνονται από τους 

χρήστες  και τέλος 

6. ως έκτο βήμα θα πρέπει να αξιολογηθεί το σύνολο των μέτρων και εφόσον 

απαιτείται οι χρήστες ύδατος να συμβάλουν στην κάλυψη του κόστους των 

φορέων-επιχειρήσεων σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Η κύρια θέση της Eureau για το περιβαλλοντικό κόστος πρέπει να ακολουθεί τη 

βασική αρχή της Οδηγίας «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ως αποτέλεσμα αυτής είναι 

ότι, εφόσον προκαλείται ρύπανση, η αποκατάσταση να καταβάλλεται από τους 

υπευθύνους φορείς ή τις ομάδες αυτών. 

Η ογκομετρική τιμολόγηση με έμφαση στην εισαγωγή κινήτρων αποτελεί έναν άλλο 

τρόπο τιμολόγησης, όπου λαμβάνονται υπόψη: α) το τι ποσοστό αντιπροσωπεύει η 

συνολική τιμολόγηση σε σχέση με το εισόδημα του χρήστη, β) τη δυνατότητα 

εναλλακτικών λύσεων λόγω κοινωνικών ή οικονομικών περιορισμών και γ) η 

ελαστικότητα της ζήτησης λόγω της τιμολόγησης2: 

 

 
2 WATECO Working Group Report, (2002), Economics and the environment, the implementation 
challenge of the water framework directive, p. 152-153 
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Όπου: 

P = Συνολική τιμή υπηρεσιών ύδατος 

F = Σταθερό κόστος (π.χ. γενικά έξοδα) 

a = Μεταβλητό κόστος ανά m3 (π.χ. κόστος άντλησης) 

Q = Ποσότητα ύδατος 

b = Περιβαλλοντικές δαπάνες (π.χ. δαπάνες επεξεργασίας) 

Y = Συνολικός όγκος ρύπανσης 

Μία άλλη σημαντική παράμετρο για την αποκατάσταση των δαπανών αποτελούν οι 

επιχορηγήσεις. Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ και η ειδικότερα η αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», απαιτεί όπως οι χρήστες πληρώνουν σύμφωνα με τη ρύπανση που 

προκαλούν. Οι επιχορηγήσεις όμως, μειώνουν τη συμβολή των χρηστών στην 

αποκατάσταση των δαπανών και στην εφαρμογή της πλήρους ανάκτησης του 

κόστους, θέτοντας εκτός λειτουργίας τα κίνητρα τιμών. Οι επιχορηγήσεις διατίθενται 

είτε άμεσα (απευθείας στους φορείς) είτε έμμεσα (σε προμηθευτές, στους χρήστες 

κ.λ.π.). Στην περίπτωση της άμεσης καταβολής από τις αρχές (κεντρική ή τοπική) η 

επιχορήγηση δίνεται: 

1. είτε στον φορέα ή επιχείρηση με μορφή επιχορήγησης των επενδύσεων 

2. είτε στον φορέα ή επιχείρηση με συγχρηματοδότηση της λειτουργίας του 

3. είτε στους χρήστες μέσω εισοδηματικής πολιτικής 

Στην περίπτωση της έμμεσης καταβολής η επιχορήγηση δίνεται σε ομάδες χρηστών 

που καταβάλλουν μέρος των δαπανών λόγω του γεγονότος ότι ως οικιακοί χρήστες 

καταβάλλουν δαπάνες άλλων χρηστών π.χ. γεωργίας, βιομηχανίας. Στην περίπτωση 

αυτή το υπόλοιπο ποσό που υπολείπεται για την κάλυψη των περιβαλλοντικών 

δαπανών μπορεί να επιχορηγείται μέσω ελάφρυνσης της φορολογίας (προς τους 

χρήστες). Η εν λόγω επιχορήγηση για την αποκατάσταση των δαπανών μπορεί να 

υπολογισθεί ως ακολούθως3: 

 

 

 

 
3 WATECO Working Group Report, (2002), Economics and the environment, the implementation 
challenge of the water framework directive, p. 109-110 
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Όπου: 

CRR   = Ποσοστό αποκατάστασης δαπανών 

TR   = Συνολικό Εισόδημα (ανάλογα με το μηχανισμό αποκατάστασης 

δαπανών) 

Επιχορήγηση  = Σύνολο επιχορήγησης που καταβάλλεται στον φορέα ύδατος 

TC  = Οικονομικό κόστος του φορέα 

Εάν δεν υπάρχει τιμολόγηση (παρέχεται δωρεάν) το CRR είναι ίσο με το μηδέν. 

Το πρόβλημα για την πλήρη ανάκτηση του κόστους, βρίσκεται στον υπολογισμό των 

περιβαλλοντικών δαπανών και στη συνέχεια η ενσωμάτωσή τους στο οικονομικό 

κόστος. Η δυσκολία έγκειται στη διαθεσιμότητα των στοιχείων για τον προσδιορισμό 

της εκτίμησης του βαθμού στον οποίο οι περιβαλλοντικές δαπάνες ανακτώνται. 

Για την μαθηματική απόδειξη του κόστους φυσικών πόρων, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τόσο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιχειρήσεων 

ύδρευσης, όσο και οι απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο, καθώς επίσης και η νομοθεσία 

που έχει θεσπίσει το Ελληνικό Κράτος για την εναρμόνιση του με την συγκεκριμένη 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το συνολικό οικονομικό κόστος, 

το οποίο αποτελεί μέρος της τελικής τιμής που θα διαμορφωθεί με τον υπολογισμό 

και την ενσωμάτωση του κόστους ανάκτησης φυσικών πόρων. 

Επίσης για την προσέγγιση του κόστους των φυσικών πόρων πρέπει να εκτιμηθούν 

οι τιμές για τις οποίες η ζήτηση νερού είναι ίση με την προσφορά πριν και μετά την 

μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

Στον εν λόγω υπολογισμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τα συνολικά αποθέματα 

κατανάλωσης σε m3 νερού ανά κάτοικο και έτος, η άντληση και κατανάλωση των 

φορέων ανά έτος, καθώς και ο τρόπος υδροληψίας των φορέων, ώστε στη συνέχεια 

να παρέχεται η δυνατότητα να υπολογισθεί η απώλεια των φυσικών πόρων σε 

κυβικά μέτρα (M3) που έχουν απωλεσθεί ανά έτος, όσο και σε ευρώ (€). Τέλος 

υπολογίζοντας τις απώλειες των φυσικών πόρων που έχουν απωλεσθεί ανά έτος σε 

σχέση με τα συνολικά αποθέματα, αλλά και τις επενδύσεις που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας πλαίσιο θα 

υπολογίσουμε το τέλος (επιβάρυνση) φυσικών πόρων που πρέπει να επιβληθεί, 

λαμβάνοντας φυσικά και τον χρόνο ανάκτησης που απαιτείται για να επανέλθουν οι 

φυσικοί πόροι. 

Ο υπολογισμός δηλαδή του κόστους φυσικών πόρων αποτελεί στην ουσία μια 

συνάρτηση όπου περιγράφεται η τεχνική σχέση μιας μαθηματικής παράστασης που 

περιλαμβάνει τόσο το οικονομικό κόστος (κόστη επενδύσεων, λειτουργίας και 
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συντήρησης των έργων, διαχειριστικά και διοικητικά κόστη και άλλα άμεσα 

οικονομικά κόστη), όσο και το κόστος των φυσικών πόρων. 

Όπως είναι γνωστό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι φυσικά ο χώρος 

της ΕΕ, αλλά συνδυάζοντας την γεωμορφολογία των χωρών της ΕΕ επεκτείνεται και 

πέραν των κρατικών συνόρων με την συνεχώς αυξανόμενη επιρροή της. Ο χώρος 

εφαρμογής είναι αρκετά ελαστικός και πάντως πολύ μεγαλύτερος των ορίων των 

κρατών μελών της ΕΕ.  

Ήδη έχει αναφερθεί, ότι η Οδηγία-Πλαίσιο εισάγει μια νέα θεώρηση στη διαχείριση 

των υδατικών πόρων και ταυτόχρονα αποτελεί μια νέα πολιτική πρόταση 

περιφερειακής οργάνωσης και προστασίας του περιβάλλοντος με την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της προστασίας των υδατικών πόρων διαμέσου του ορισμού Υδατικών 

Περιφερειών σε επίπεδο (ή ως άθροισμα) λεκανών απορροής, της ενιαίας θεώρησης 

όλων των τύπων υδατικών σωμάτων και του σχεδιασμού της υλοποίησης 

προγραμμάτων διαχείρισης που καλύπτουν τους περιβαλλοντικούς στόχους της 

Οδηγίας. 

Η θεωρητική και ποσοτική προσέγγιση που αναπτύσσουμε στη εν λόγω μελέτη 

αποτελεί πρωτότυπη εργασία για την ΔΕΥΑ Δελφών και πιστεύουμε ότι συμβάλλει 

στην εφαρμογή της Οδηγίας, αλλά και της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

στη χώρα μας. Ουσιαστικά η μεθοδολογία για την ποσοτική απόδειξη του κόστους 

ανάκτησης φυσικών πόρων βασίζεται:  

1) στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της προστασίας των υδατικών πόρων, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που καλύπτει τους περιβαλλοντικούς 

στόχους και περιλαμβάνει το συνολικό οικονομικό κόστος, το κόστος ανάκτησης 

και το περιβαλλοντικό κόστος. 

2) στην Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα το  άρθρο 25 του Ν. 1069/80 περί 

κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τον Ν. 4483/2017, το άρθρο 21 του Ν. 2937/01 περί ΕΥΑΘ, το 

άρθρο 19 του Ν. 1068/80 περί ΕΥΔΑΠ όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του Ν. 2744/99 και 3212/03 που αναφέρουν ότι τα τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες του 

προσωπικού, της λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων, τις αποσβέσεις 

παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων των συναφθέντων δανείων. 

Με τον συνδυασμό των 1 και 2 επιχειρείται ο υπολογισμός, τόσο του συνολικού 

οικονομικού κόστους, όσο και του κόστους ανάκτησης φυσικών πόρων. Αρχικά στον 
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υπολογισμό του οικονομικού κόστους λαμβάνουμε υπόψη το σταθερό κόστος, το 

μεταβλητό κόστος και το κόστος προγραμματισμένων επενδύσεων.  

Για τον υπολογισμό της εύρεσης της τιμολόγησης που πρέπει να εφαρμοσθεί 

λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 21 του Ν. 2937/01, καθώς και η ΚΥΑ 135275/2017, 

γίνεται ανάλυση του νεκρού σημείου, ως προς τον όγκο παραγωγής, ως προς τα 

έσοδα πωλήσεων και ως προς το κέρδος (όφελος) στο νεκρό σημείο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας από τα έσοδα ύδρευσης και 

αποχέτευσης, που για την ΔΕΥΑ Δελφών δεν επιτυγχάνεται όλα τα προηγούμενα 

έτη, όπως ήδη έχει αναλυθεί ανωτέρω. 

Εξασφαλίζοντας την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μέσω της ανάλυσης του νεκρού 

σημείου υπολογίζεται το συνολικό οικονομικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη το 

σταθερό κόστος, το μεταβλητό κόστος, το κόστος επένδυσης, την δημιουργία 

κέρδους ή αποθεματικού και τον επιβαλλόμενο φόρο. 

Έχοντας υπολογίσει το συνολικό οικονομικό κόστος σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, ενσωματώνουμε όλα όσα προβλέπει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ καλύπτοντας 

βήμα προς βήμα τους στόχους που θέτει. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 και 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ η προστασία των υδατικών 

πόρων ορίζεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Έχοντας γνωστά τα αποθέματα 

κατανάλωσης σε m3 ανά κάτοικο και έτος για κάθε υδατική Περιφέρεια, τα m3 

άντλησης και κατανάλωσης του κάθε φορέα, τον τρόπο υδροδότησης του (αν δηλαδή 

υδροδοτείται με επιφανειακά ή υπόγεια νερά), έχουμε την δυνατότητα να προβούμε 

σε υπολογισμό της απώλειας υδατικών πόρων που παρουσιάζεται λόγω της 

διαφοράς άντλησης με κατανάλωση, ώστε να γνωρίζουμε αφενός τους υδατικούς 

πόρους που έχουν απωλεσθεί σε επιφανειακά και υπόγεια νερά, αλλά και τους 

υδατικούς πόρους που μπορούν να ανακτηθούν (σε επιφανειακά και υπόγεια νερά). 

Ειδικότερα υπολογίζουμε: 

1) τη διαφορά άντλησης-κατανάλωσης του φορέα 

2) τα m3 άντλησης νερού, (αφού προηγουμένως αφαιρεθεί η κατανάλωση) ώστε να 

έχουμε τον υπολογισμό της απώλειας ανά έτος. 

3) Την απώλεια φυσικών πόρων που μπορεί να ανακτηθεί. 

4) Τα επιφανειακά νερά που έχουν απωλεσθεί ανά έτος σε σχέση με τα αποθέματα 

κατανάλωσης σε m3 ανά κάτοικο και έτος και τη διαφορά άντλησης-κατανάλωσης. 

5) Τα υπόγεια νερά που έχουν απωλεσθεί ανά έτος σε σχέση με τα αποθέματα 

κατανάλωσης σε m3 ανά κάτοικο και έτος και τη διαφορά άντλησης-κατανάλωσης. 



Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 2ο μέρος Τιμολόγηση  - Κοστολόγηση 2020 

 

  25 

6) Τα βιολογικώς επεξεργασμένα νερά που έχουν απωλεσθεί ανά έτος σε σχέση με 

τα αποθέματα κατανάλωσης σε m3 ανά κάτοικο και έτος και τη διαφορά 

άντλησης-κατανάλωσης. 

7) Το ποσοστό επί τοις % των απολεσθέντων αποθεμάτων προς τα συνολικά 

αποθέματα, ώστε να γνωρίζουμε τη «ζημία» που προκαλείτε ετησίως στα 

αποθέματα νερού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 και 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθορίζονται οι 

περιβαλλοντικοί στόχοι στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τα 

επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και για τα ύδατα στις προστατευόμενες 

περιοχές. Για τον λόγο αυτό προβαίνουμε σε υπολογισμό των υδατικών πόρων που 

έχουν απωλεσθεί ανά έτος για τα επιφανειακά ύδατα, για τα υπόγεια ύδατα και για τα 

βιολογικώς επεξεργασμένα ύδατα, υπολογίζοντας ταυτόχρονα και την απώλεια των 

φυσικών πόρων ανά έτος σε αξία, τόσο για τα επιφανειακά ύδατα, όσο και για τα 

υπόγεια και για τα βιολογικώς επεξεργασμένα ύδατα. Ειδικότερα αναλυτικά 

υπολογίζουμε: 

1) Την απώλεια φυσικών πόρων σε ευρώ (€) ως προς το κόστος άντλησης. 

2) Τους φυσικούς πόρους σε ευρώ (€) που έχουν απωλεσθεί ανά έτος. 

3) Τους φυσικούς πόρους επιφανειακών νερών σε ευρώ (€) που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος. 

4) Τους φυσικούς πόρους υπόγειων νερών σε ευρώ (€) που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος. 

5) Τους φυσικούς πόρους βιολογικώς επεξεργασμένων νερών σε ευρώ (€) που 

έχουν απωλεσθεί ανά έτος. 

Συγχρόνως προβαίνουμε σε υπολογισμό της αξίας των επιφανειακών υδάτων, των 

υπόγειων υδάτων και των βιολογικώς επεξεργασμένων υδάτων που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος προς τα συνολικά αποθέματα. 

Ειδικότερα αναλυτικά υπολογίζουμε: 

1) Τους φυσικούς πόρους επιφανειακών νερών σε ευρώ (€) που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος προς τα συνολικά αποθέματα. 

2) Τους φυσικούς πόρους υπογείων νερών σε ευρώ (€) που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος προς τα συνολικά αποθέματα. 

3) Τους φυσικούς πόρους βιολογικώς επεξεργασμένων νερών σε ευρώ (€) που 

έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς τα συνολικά αποθέματα. 
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Επίσης προβαίνουμε σε υπολογισμό του τέλους ανάκτησης των φυσικών πόρων για 

τα επιφανειακά, υπόγεια και βιολογικώς επεξεργασμένα ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη 

τον χρόνο που απαιτείται για την ανάκτηση των υδάτων ανά κατηγορία και ανά έτος. 

Ειδικότερα αναλυτικά υπολογίζουμε: 

1) Το τέλος ανάκτησης ανά κυβικά μέτρα (m3) νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε επιφανειακά νερά και σε ευρώ (€). 

2) Το τέλος ανάκτησης ανά κυβικά μέτρα (m3) νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε υπόγεια νερά και σε ευρώ (€). 

3) Το τέλος ανάκτησης ανά κυβικά μέτρα (m3) νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε βιολογικώς επεξεργασμένα νερά και σε ευρώ (€). 

Τέλος υπολογίζουμε την επένδυση του αποθεματικού κεφαλαίου που απαιτείται να 

συμπεριληφθεί, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να προβούμε σε υπολογισμό του 

συνολικού κόστους φυσικών πόρων. 

Η γενική μορφή της συνάρτησης είναι η ακόλουθη: 

 

CTNR = F(PM, QBPP, QBP, QC, WS, WU, WB, Wt
S, Wt

U, Wt
B, LR, LNR, Nt

R, Nt
RS, Nt

RU, Nt
RB, CP, 

CNR, NRS, NRU, NRB,  XRNS, XRNU, ΤNRS, ΤNRU, ΤNRB, IRFC)  (2.9) 

 

Όπου: 

CTNR  = Συνολικό κόστος φυσικών πόρων σε € για κάθε m3 νερού 

PM  = Πληθυσμός Δήμου 

QBPP  = Αποθέματα κατανάλωσης σε m3 νερού ανά κάτοικο και έτος 

QBP  = M3 άντλησης νερού 

QC  = M3 κατανάλωσης νερού 

WS  = Επιφανειακά νερά 

WU  = Υπόγεια νερά 

WB  = Βιολογικώς επεξεργασμένα νερά 

RQBP-QC  = Υπόλοιπο σε m3 νερού άντλησης μείον κατανάλωση 

Rt
QBP-QC  = M3 άντλησης νερού μείον κατανάλωση που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος 

Wt
S  = Επιφανειακά νερά σε M3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

Wt
U  = Υπόγεια νερά σε M3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 



Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 2ο μέρος Τιμολόγηση  - Κοστολόγηση 2020 

 

  27 

Wt
B  = Βιολογικώς επεξεργασμένα νερά σε M3 που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος 

LNR  = Απώλεια φυσικών πόρων σε € ως προς το κόστος άντλησης 

%RQC-QBP = Διαφορά επί τοις % κατανάλωσης προς άντληση 

1%LNR  = Απώλεια φυσικών πόρων σε € ως προς το κόστος άντλησης για 

κάθε 1% 

Nt
R  = Φυσικοί πόροι σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

Nt
RS  = Φυσικοί πόροι επιφανειακών νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος 

Nt
RU  = Φυσικοί πόροι υπόγειων νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

Nt
RB = Φυσικοί πόροι βιολογικώς επεξεργασμένων νερών σε € που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος 

%LR  = Ποσοστό επί τοις % απολεσθέντων αποθεμάτων προς συνολικά 

αποθέματα 

CNR  = Κόστος φυσικών πόρων σε € που έχουν απωλεσθεί για κάθε m3 

νερού 

CP  = Κόστος άντλησης νερού 

IRFC  = Επένδυση του αποθεματικού κεφαλαίου 

%LI  = Απώλεια φυσικών πόρων σε ιδανικές συνθήκες 

LR  = Απώλεια φυσικών πόρων που μπορεί να ανακτηθεί 

NRS = Φυσικοί πόροι επιφανειακών νερών σε € ανά m3 που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος προς συνολικά αποθέματα 

NRU = Φυσικοί πόροι υπογείων νερών σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος προς συνολικά αποθέματα 

NRB = Φυσικοί πόροι βιολογικώς επεξεργασμένων νερών σε € ανά m3 που 

έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς συνολικά αποθέματα 

ΤNRS = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε επιφανειακά νερά και σε €. 

ΤNRU = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε υπόγεια νερά και σε €. 

ΤNRB = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε βιολογικώς επεξεργασμένα νερά και σε €. 

RFC  = Αποθεματικό κεφάλαιο 
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XRNS
*  = Χρόνος ανάκτησης επιφανειακών νερών εντός του έτους. 

XRNU
*  = Χρόνος ανάκτησης υπογείων νερών εντός του έτους. 

 

(*) Αν η ανάκτηση γίνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους διαιρούμε τις 

ημέρες του έτους δια των ημερών που απαιτούνται για την ανάκτηση. Αν η ανάκτηση 

γίνεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του έτους πολλαπλασιάζουμε τις ημέρες 

του έτους επί των ετών που απαιτούνται για την ανάκτηση και διαιρούμε δια του 

αριθμού ημερών του έτους. 

Ουσιαστικά η παραπάνω συνάρτηση μας δίνει την μαθηματική γραμμική σχέση για 

τον υπολογισμό του κόστους φυσικών πόρων που περιλαμβάνει την απώλεια 

οφέλους λόγω περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών πόρων σε βαθμό μεγαλύτερο 

του φυσικού ρυθμού δίδεται από τον τύπο: 

 

    (2.9α) 

 

Όπου: 

 

CTNR = Συνολικό κόστος φυσικών πόρων σε € για κάθε m3 νερού 

ΤNRS = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης φυσικών 

πόρων σε επιφανειακά νερά και σε €. 

ΤNRU = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης φυσικών 

πόρων σε υπόγεια νερά και σε €. 

ΤNRB = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης φυσικών 

πόρων σε βιολογικώς επεξεργασμένα νερά και σε €. 

IRFC = Επένδυση του αποθεματικού κεφαλαίου 

 

Σκοπός είναι να υπολογισθεί όσον το δυνατόν καλύτερα το ποσοστό επί τοις % που 

πρέπει να ενσωματωθεί στην τιμή του νερού, ώστε να έχουμε εφαρμογή της 

Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε και αναλύουμε μια προς μια τις γραμμικές σχέσεις 

που απαιτείται να υπολογίσουμε, ώστε στο τέλος να δίνεται η δυνατότητα 

υπολογισμού του τέλους ανάκτησης των φυσικών πόρων. 

Η πρώτη γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 
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      (2.10) 

 

Όπου: 

RQBP-QC  = Υπόλοιπο σε m3 νερού άντλησης μείον κατανάλωση 

QBP  = M3 άντλησης νερού 

QC  = M3 κατανάλωσης νερού 

 

Στην εν λόγω γραμμική σχέση υπολογίζουμε την διαφορά (υπόλοιπο) σε m3 νερού 

που σπαταλώνται από την άντληση του νερού μείον την κατανάλωσή του. 

 

Η επόμενη γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

    (2.11) 

 

Όπου: 

Rt
QBP-QC  = M3 άντλησης νερού μείον κατανάλωση που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος 

LR  = Απώλεια φυσικών πόρων που μπορεί να ανακτηθεί 

%RQC-QBP = Διαφορά επί τοις % κατανάλωσης προς άντληση 

RQBP-QC  = Υπόλοιπο σε m3 νερού άντλησης μείον κατανάλωση 

Για τον υπολογισμό της γραμμικής σχέσης (2.11) απαιτείται προηγουμένως να 

υπολογίσουμε τον τύπο: 

 

     (2.12) 

 

Όπου: 

LR  = Απώλεια φυσικών πόρων που μπορεί να ανακτηθεί 

%RQC-QBP = Διαφορά επί τοις % κατανάλωσης προς άντληση 

%LI = Απώλεια φυσικών πόρων σε ιδανικές συνθήκες (αφορά ουσιαστικά 

το ποσοστό εκείνο επί τοις % που δεν μπορεί να ανακτηθεί, ή η 
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ανάκτησή του απαιτεί υπερβολικά μεγάλες δαπάνες επένδυσης που 

καθιστούν απαγορευτική την επένδυση) 

Η διαφορά επί τοις % κατανάλωσης προς άντληση (%RQC-QBP) που είναι απαιτητή για 

τον υπολογισμό της γραμμικής σχέσης (2.12) υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

     (2.13) 

 

Όπου: 

QC  = M3 κατανάλωσης νερού 

QBP  = M3 άντλησης νερού 

 

Έχοντας υπολογίσει τις σχέσεις 2.12 και 2.13, υπολογίζουμε την γραμμική σχέση 

2.11 που μας δίνει τα M3 άντλησης νερού μείον κατανάλωση που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη γραμμική σχέση που δίνεται από τον τύπο: 

 

      (2.14) 

 

Όπου: 

Wt
S  = Επιφανειακά νερά σε M3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

WS  = Επιφανειακά νερά (ποσοστό υδροληψίας από επιφανειακά νερά) 

Rt
QBP-QC = M3 άντλησης νερού μείον κατανάλωση που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος (γραμμική σχέση 2.11) 

Ουσιαστικά υπολογίζουμε την απώλεια ανά έτος της υδροληψίας από επιφανειακά 

νερά σε M3. 

Η επόμενη γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

  

      (2.15) 

 

Όπου: 

Wt
U  = Υπόγεια νερά σε M3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 
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WU  = Υπόγεια νερά (ποσοστό υδροληψίας από υπόγεια νερά) 

Rt
QBP-QC = M3 άντλησης νερού μείον κατανάλωση που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος (γραμμική σχέση 2.11) 

Ουσιαστικά υπολογίζουμε την απώλεια ανά έτος της υδροληψίας από υπόγεια νερά 

σε M3. 

Η επόμενη γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

      (2.16) 

 

Όπου: 

Wt
B  = Βιολογικώς επεξεργασμένα νερά σε M3 που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος 

WB = Βιολογικώς επεξεργασμένα νερά (ποσοστό υδροληψίας από 

βιολογικώς επεξεργασμένα νερά) 

Rt
QBP-QC = M3 άντλησης νερού μείον κατανάλωση που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος (γραμμική σχέση 2.11) 

Εδώ υπολογίζουμε την απώλεια ανά έτος της υδροληψίας από βιολογικώς 

επεξεργασμένα  νερά σε M3. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την απώλεια φυσικών πόρων σε € ως προς το κόστος 

άντλησης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού των απωλειών ανά έτος 

των φυσικών πόρων σε €. Η γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται 

από τον τύπο: 

 

     (2.17) 

 

Όπου: 

LNR = Απώλεια φυσικών πόρων σε € ως προς το κόστος άντλησης 

RQBP-QC= Υπόλοιπο σε m3 νερού άντλησης μείον κατανάλωση (γραμμική σχέση 2.10) 

CP = Κόστος άντλησης νερού 

QBP = M3 άντλησης νερού 

Ο υπολογισμός της γραμμικής σχέσης (2.17) μας δίνει την απώλεια των φυσικών 

πόρων σε € προς το κόστος άντλησης (υδροληψίας) του νερού. 
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Υπολογίζουμε στη συνέχεια την απώλεια του συνόλου των φυσικών πόρων σε € που 

έχουν απωλεσθεί ανά έτος. Η γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται 

από τον τύπο: 

 

      (2.18) 

 

Όπου: 

Nt
R  = Φυσικοί πόροι σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

LR = Απώλεια φυσικών πόρων που μπορεί να ανακτηθεί (γραμμική 

σχέση 2.12) 

LNR = Απώλεια φυσικών πόρων σε € ως προς το κόστος άντλησης 

(γραμμική σχέση 2.17) 

%RQC-QBP = Διαφορά επί τοις % κατανάλωσης προς άντληση (γραμμική σχέση 

2.13) 

Η επόμενη γραμμική σχέση που υπολογίζουμε αφορά την απώλεια των φυσικών 

πόρων επιφανειακών νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος. Η γραμμική σχέση 

που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

      (2.19) 

 

Όπου: 

Nt
RS = Φυσικοί πόροι επιφανειακών νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

Nt
R = Φυσικοί πόροι σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος (γραμμική σχέση 2.18) 

WS = Επιφανειακά νερά (ποσοστό υδροληψίας από επιφανειακά νερά) 

 

Η γραμμική σχέση που υπολογίζουμε στη συνέχεια αφορά την απώλεια των φυσικών 

πόρων υπογείων νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος. Η γραμμική σχέση που 

πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

      (2.20) 

 

Όπου: 



Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 2ο μέρος Τιμολόγηση  - Κοστολόγηση 2020 

 

  33 

Nt
RU = Φυσικοί πόροι υπόγειων νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

Nt
R = Φυσικοί πόροι σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος (γραμμική σχέση 2.18) 

WU = Υπόγεια νερά (ποσοστό υδροληψίας από υπόγεια νερά) 

Η επόμενη γραμμική σχέση που υπολογίζουμε αφορά την απώλεια των φυσικών 

πόρων βιολογικώς επεξεργασμένων νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος. Η 

γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

      (2.21) 

 

Όπου: 

Nt
RB = Φυσικοί πόροι βιολογικώς επεξεργασμένων νερών σε € που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος 

Nt
R = Φυσικοί πόροι σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος (γραμμική σχέση 

2.18) 

WB = Βιολογικώς επεξεργασμένα νερά (ποσοστό υδροληψίας από 

βιολογικώς επεξεργασμένα νερά) 

Η επόμενη γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε, αφορά το ποσοστό επί 

τοις % των απολεσθέντων αποθεμάτων προς τα συνολικά αποθέματα και δίνεται 

από τον τύπο: 

 

      (2.22) 

 

Όπου: 

%LR  = Ποσοστό επί τοις % απολεσθέντων αποθεμάτων προς συνολικά 

αποθέματα 

Rt
QBP-QC = M3 άντλησης νερού μείον κατανάλωση που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος (γραμμική σχέση 2.11) 

PM  = Πληθυσμός Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Εξυπ/τούμενος 

Πληθυσμός) 

QBPP  = Αποθέματα κατανάλωσης σε m3 νερού ανά κάτοικο και έτος 
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Υπολογίζουμε στη συνέχεια τους φυσικούς πόρους επιφανειακών νερών σε € ανά m3 

που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς τα συνολικά αποθέματα και τον πληθυσμό. Η 

γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

     (2.23) 

 

Όπου: 

NRS = Φυσικοί πόροι επιφανειακών νερών σε € ανά m3 που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος προς τα συνολικά αποθέματα 

Nt
RS = Φυσικοί πόροι επιφανειακών νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος (γραμμική σχέση 2.19) 

PM  = Πληθυσμός Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Εξυπ/τούμενος 

Πληθυσμός) 

QBPP  = Αποθέματα κατανάλωσης σε m3 νερού ανά κάτοικο και έτος 

Ο υπολογισμός της γραμμικής σχέσης (2.23) μας δίνει ουσιαστικά τους φυσικούς 

πόρους από επιφανειακά νερά σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς τα 

συνολικά αποθέματα και τον πληθυσμό. 

Η γραμμική σχέση που υπολογίζουμε στη συνέχεια αφορά τους φυσικούς πόρους 

υπογείων νερών σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς συνολικά 

αποθέματα και πληθυσμό. Η γραμμική σχέση που πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται 

από τον τύπο: 

 

     (2.24) 

 

Όπου: 

NRU = Φυσικοί πόροι υπογείων νερών σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος προς συνολικά αποθέματα 

Nt
RU = Φυσικοί πόροι υπογείων νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

(γραμμική σχέση 2.20) 

PM  = Πληθυσμός Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Εξυπ/τούμενος 

Πληθυσμός) 

QBPP  = Αποθέματα κατανάλωσης σε m3 νερού ανά κάτοικο και έτος 
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Ο υπολογισμός της γραμμικής σχέσης (2.24) μας δίνει ουσιαστικά τους φυσικούς 

πόρους από υπόγεια νερά σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς τα 

συνολικά αποθέματα και τον πληθυσμό. 

Στην επόμενη γραμμική σχέση που δίνεται από τον τύπο πρέπει να υπολογίσουμε: 

 

     (2.25) 

 

Όπου: 

NRB = Φυσικοί πόροι βιολογικώς επεξεργασμένων νερών σε € ανά m3 που 

έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς συνολικά αποθέματα 

Nt
RB = Φυσικοί πόροι βιολογικά επεξεργασμένων νερών σε € που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος (γραμμική σχέση 2.21) 

PM  = Πληθυσμός Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Εξυπ/τούμενος 

Πληθυσμός) 

QBPP  = Αποθέματα κατανάλωσης σε m3 νερού ανά κάτοικο και έτος 

Ο υπολογισμός της γραμμικής σχέσης (2.25) μας δίνει ουσιαστικά τους φυσικούς 

πόρους των βιολογικά επεξεργασμένων νερών σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος προς τα συνολικά αποθέματα και τον πληθυσμό. 

Έχοντας υπολογίσει τις γραμμικές σχέσεις 2.10 ως και 2.25 είμαστε πλέον σε θέση 

να προχωρήσουμε στον τελικό υπολογισμό του τέλους ανάκτησης ανά m3 νερού/€ 

για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε επιφανειακά, υπόγεια και βιολογικώς 

επεξεργασμένων νερών.  

Ο επόμενος υπολογισμός αφορά το τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια 

ανάκτησης φυσικών πόρων σε επιφανειακά νερά και σε €. Η γραμμική σχέση που 

πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

      (2.26) 

 

Όπου: 

ΤNRS = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε επιφανειακά νερά και σε €. 

NRS = Φυσικοί πόροι επιφανειακών νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος προς συνολικά αποθέματα (γραμμική σχέση 2.23)  
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XRNS
* = Χρόνος ανάκτησης επιφανειακών νερών εντός του έτους. 

 

(*) Αν η ανάκτηση γίνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους διαιρούμε τις 

ημέρες του έτους δια των ημερών που απαιτούνται για την ανάκτηση. Αν η ανάκτηση 

γίνεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του έτους πολλαπλασιάζουμε τις ημέρες 

του έτους επί των ετών που απαιτούνται για την ανάκτηση και διαιρούμε δια του 

αριθμού ημερών του έτους 

Υπολογίζουμε στη συνέχεια το τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια 

ανάκτησης φυσικών πόρων σε υπόγεια νερά και σε €. Η γραμμική σχέση που πρέπει 

να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

      (2.27) 

 

Όπου: 

ΤNRU = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε υπόγεια νερά και σε €. 

NRU = Φυσικοί πόροι υπογείων νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

προς συνολικά αποθέματα (γραμμική σχέση 2.24) 

XRNU
* = Χρόνος ανάκτησης υπογείων νερών εντός του έτους. 

 

(*) Αν η ανάκτηση γίνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους διαιρούμε τις 

ημέρες του έτους δια των ημερών που απαιτούνται για την ανάκτηση. Αν η ανάκτηση 

γίνεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του έτους πολλαπλασιάζουμε τις ημέρες 

του έτους επί των ετών που απαιτούνται για την ανάκτηση και διαιρούμε δια του 

αριθμού ημερών του έτους 

Τέλος υπολογίζουμε το τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε βιολογικώς επεξεργασμένα νερά και σε €. Η γραμμική σχέση που 

πρέπει να υπολογίσουμε δίνεται από τον τύπο: 

 

NRB RBT N=        (2.28) 

 

Όπου: 
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ΤNRB = Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε βιολογικώς επεξεργασμένα νερά και σε €. 

NRB = Φυσικοί πόροι βιολογικώς επεξεργασμένων νερών σε € που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος προς συνολικά αποθέματα (γραμμική σχέση 

2.25) 

Όπως ήδη έχει αναλυθεί ο τελικός τύπος υπολογισμού του κόστους φυσικών πόρων 

που περιλαμβάνει την απώλεια οφέλους λόγω περιορισμού των διαθέσιμων 

υδατικών πόρων σε βαθμό μεγαλύτερο του φυσικού ρυθμού (γραμμική συνάρτηση 

2.9α) δίδεται από τον τύπο: 

 

      

 

Όπου:  

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό του κόστους φυσικών πόρων της ΔΕΥΑ 

Δελφών, βάσει μαθηματικού παραδείγματος κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε τις 

λεκάνες απορροής στην Ελλάδα, αλλά και τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους, τις 

χήσεις νερού και τα συνολικά ετήσια αποθέματα σε m3/inh/y, που ουσιαστικά 

αποτυπώνουν την εικόνα στην Χώρα μας.  
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Εικόνα 1: Λεκάνες απορροής της Ελλάδας 



Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 2ο μέρος Τιμολόγηση  - Κοστολόγηση  2020 

 

  39 

Αντίστοιχα στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι και οι 

χρήσεις του νερού ανά υδατική Περιφέρεια στην Ελλάδα, στοιχείο που είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο για τον υπολογισμό του κόστους ανάκτησης4. 

Πίνακας 4: Διαθέσιμοι Υδατικοί Πόροι ανά υδατική Περιφέρεια και χρήσεις νερού 

Υδατικές 
Περιφέρειες Έκταση

Αποθέματα 
Κατανάλωσης 
σε m3/inh/year

Επιφανειακά 
νερά

Υπόγεια 
νερά Σύνολο Γεωργία Αστική 

χρήση Βιομηχανία

Δυτική 
Πελοπόννησος 7,301 8,031 3,05 0,7 3,75 560 23 22

Βόρεια 
Πελοπόννησος 7,31 6,404 2,65 0,9 3,55 653,5 40 68

Ανατολική 
Πελοπόννησος 8,477 5,811 1 0,95 1,95 780 20 25

Δυτική Στερεά 
Ελλάδα 10,199 13,592 9,75 0,85 10,6 260 21 1

Ήπειρος 10,026 17,046 8,5 0,25 8,75 230 31 4
Αττική 3,207 1,642 0,2 0,2 0,4 70 270 65

Κεντρική Στερεά 
Ελλάδα & 
Εύβοια

12,341 9,516 1,9 1,05 2,95 380 36 6

Θεσσαλία 13,377 10,426 3,25 1,35 4,6 1.060,00 65 46
Δυτική 
Μακεδονία 13,44 10,599 4,1 0,85 4,95 582 48 30

Κεντρική 
Μακεδονία 10,389 6,596 6,9 0,7 7,6 477 75 20

Ανατολική 
Μακεδονία 7,28 4,422 4,2 0,55 4,75 439 23 10

Θράκη 11,177 8,574 10,9 0,4 11,3 536 35 6
Κρήτη 8,335 7,5 1,3 1,3 2,6 320 60 4
Νησιά Αιγαίου 9,103 5,216 1 0,25 1,25 80 37 1
Σύνολο 131,962 115,375 58,7 10,3 69 6.427,50 784 307
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, K.P. Tsagarakis, N.V. Paranychianakis, A.N. Angelakis (2001)  

 

Επίσης κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στο διαθέσιμο (ανανεώσιμο) υδατικό 

δυναμικό κατά υδατικό διαμέρισμα σε m3/κατ. και έτος5. 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι οι Περιφέρειες 

Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτές με τα περισσότερα 

αποθέματα κατανάλωσης σε m3 νερού ανά κάτοικο και έτος, ενώ στον αντίποδα 

βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Περιφέρεια 

Κρήτης. 

 
4 K. P. Tsagarakis, N. V. Paranychianakis, A. N. Agelakis (2001), Water resurces management, 
availability and water demand, p. 152 
5 Α. Αγγελάκης & Όλγα Κοτσελίδου, (2002), Οι ΔΕΥΑ και ο ρόλος τους στην διαχείριση των υδατικών 
πόρων στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60/EC, σελ. 4. 
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Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες κατωτέρω είναι πολύ ενδιαφέροντα, 

γιατί δείχνουν ουσιαστικά την κατάσταση των αποθεμάτων και της ανάκτησής τους, 

στις Περιφέρειες της Χώρας μας. Μάλιστα με βάση τα εν λόγω στοιχεία υπολογίζουμε 

τα συνολικά αποθέματα και τις απώλειες που υφίστανται λόγω της υπεράντλησης 

τους για υδρευτικούς σκοπούς. 

Πίνακας 5: Αποθέματα κατανάλωσης σε m3/inh/y ανά κάτοικο και έτος στις Περ. της 
Ελλάδας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αποθέματα Κατανάλωσης σε m3 ανά κάτοικο και 
έτος

Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 4.127

Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 10.393
Περιφ. Βορείου Αιγαίου 2.372
Περιφ. Δυτικής Ελλάδας 33.072
Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας 8.321
Περιφ. Ηπείρου 12.087
Περιφ. Θεσσαλίας 5.855
Περιφ. Αττικής 103
Περιφ. Ιονίων Νήσων 5.182
Περιφ. Κρήτης 4.366
Περιφ. Πελοποννήσου 7.517
Περιφ. Νήσων Αιγαίου 5.216
Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 4.578
Πηγή: Α. Αγγελάκης & Όλγα Κοτσελίδου ΕΔΕΥΑ (έτος 2002) Στοιχεία από ΥΠΕΧΩΔΕ 

 

Υπολογισμός Ανάκτησης Φυσικών Πόρων έτους 2019 

Για την απόδειξη της γραμμικής μαθηματικής συνάρτησης (2.9α) θα αναλύσουμε 

βήμα προς βήμα τις επιμέρους γραμμικές σχέσεις που απαιτούνται και που έχουν 

αναλυθεί παραπάνω, ώστε στο τέλος να καταλήξουμε στον υπολογισμό του τέλους 

ανάκτησης κόστους φυσικών πόρων. 

Η επίλυση θα γίνει σύμφωνα με τις γραμμικές σχέσεις και για την κατά βήμα επίλυσή 

τους θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών, όπου και θα παραθέσουμε 

τα αποτελέσματα σύμφωνα με την επίλυση των γραμμικών συναρτήσεων. 

Γνωρίζοντας τα στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών, τα m3 άντλησης και τα m3 κατανάλωσης 

μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τη διαφορά (υπόλοιπο) μεταξύ άντλησης μείον 

κατανάλωση που υπάρχει. Για τον υπολογισμό του υπολοίπου σε m3 νερού 

άντλησης μείον κατανάλωση χρησιμοποιούμε την γραμμική σχέση (2.10): 

 

RQBP-QC = QBP-QC = 3.500.000 – 2.096.955 = 1.403.045 m3 νερού 
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Στον πίνακα 6 στη γραμμή 4 παρουσιάζεται η συνολική ποσότητα άντλησης της 

ΔΕΥΑ Δελφών για το έτος 2019 που είναι της τάξης των QBP= 3.500.000 M3, ενώ στη 

γραμμή 5 (Πίνακας 6) παρουσιάζεται η συνολική ποσότητα κατανάλωσης της ΔΕΥΑ 

Δελφών για το έτος 2019 που είναι της τάξης των σε QC= 2.096.955 M3. Η διαφορά 

μεταξύ ποσότητας άντλησης μείον την ποσότητα κατανάλωσης δίνεται στον πίνακα 6 

στη γραμμή 9 και ανέρχεται σε RQBP-QC = 1.403.045 m3 νερού, που σε ποσοστό 

ανέρχεται σε 40,09%, εκ των οποίων ποσοστό της τάξης του 20%, θεωρούμε ότι δεν 

μπορεί να ανακτηθεί για λόγους περιβαλλοντικούς, με αποτέλεσμα το πραγματικό 

ποσοστό ανάκτησης να προσδιορίζεται στο 20,09%. 

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη διαφορά μεταξύ άντλησης μείον την κατανάλωση, 

λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια των φυσικών πόρων που μπορεί να ανακτηθούν, 

χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.11): 

 

  

 

Πριν τον υπολογισμό της γραμμικής σχέσης (2.11) απαιτείται να υπολογίσουμε τις 

γραμμικές εξισώσεις (2.12 και 2.13) που αναφέρονται στην απώλεια των φυσικών 

πόρων που μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τις γραμμικές εξισώσεις (2.12 

και 2.13): 

 

LR=(%RQC-QBP)-%LI 

 

 

 

Στην περίπτωσή μας θα υπολογίζουμε για την συνέχεια με δύο τιμές για την 

πληρότητα του μαθηματικού παραδείγματος μας. Ειδικότερα θα υπολογίζουμε την 

απώλεια φυσικών πόρων σε ιδανικές συνθήκες με τιμή: 

%LI = 0% όπου το σύνολο των απωλειών μπορεί να ανακτηθεί (η ιδανική 

περίπτωση με μηδενικές απώλειες) 

Λύνοντας την 2.13 έχουμε: 
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1 1% 1 ( ) 1 (3.500.000 ) 40,09%
2.403.045

RQC QBP QC
QBP

− = × × = × × =  

 

απώλεια κατανάλωσης προς άντληση (πίνακας 6 γραμμή 15). 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την γραμμική σχέση 2.12 αρχικά για %LI= 20% όπου 

έχουμε: 

 

LR=(%RQC-QBP)-%LI = 40,09% - 20,00% = 20,09% απώλειες που μπορεί να 

ανακτηθούν (πίνακας 6 γραμμή 24). 

 

Επομένως υπολογίζουμε πλέον την γραμμική συνάρτηση 2.11: 

αρχικά με %LI = 0% όπου έχουμε: 

 

1 20,09% 1( ) ( ) ( ) 1.403.045 703.045
% 40,09%

LRRtQBP QC RQBP QC
RQC QBP

× ×
− = × − = × =

−
m3  

 

που μπορούν να ανακτηθούν (πίνακας 6 γραμμή 10). 

Υπολογίζουμε τις ποσότητες επιφανειακών νερών σε m3 που έχουν απολεσθεί ανά 

έτος, χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.14), λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό 

υδροληψίας που παρουσιάζεται στον πίνακα 6 στη γραμμή 6 και που στην 

περίπτωση της ΔΕΥΑ Δελφών είναι της τάξης του 85,00%.: 

Επομένως υπολογίζουμε πλέον την γραμμική συνάρτηση 2.14: 

αρχικά με %LI = 0% όπου έχουμε: 

 

Wt
S=WS x Rt

QBP-QC = 85,00% x 703.045 = 597.588 m3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

(πίνακας 4 γραμμή 11). 

 

Υπολογίζουμε τις ποσότητες υπογείων νερών σε M3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος,  

χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.15), λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό 

υδροληψίας που παρουσιάζεται στον πίνακα 6 στη γραμμή 7 και που στην 

περίπτωση της ΔΕΥΑ Δελφών είναι της τάξης του 15,00%: 
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Επειδή στην περίπτωση μας υπάρχουν ποσότητες υπογείων νερών που να 

χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα θα είναι όπως προσδιορίζονται στην γραμμική 

σχέση 2.15.  

Επομένως υπολογίζουμε πλέον την γραμμική συνάρτηση 2.15: 

αρχικά με %LI = 0% όπου έχουμε: 

 

Wt
U=WU x Rt

QBP-QC = 15,00% x 703.045 = 105.457 m3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

(πίνακας 6 γραμμή 12). 

 

Υπολογίζουμε στη συνέχεια (αν υπάρχουν) τις ποσότητες των βιολογικώς 

επεξεργασμένων νερών σε M3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος, χρησιμοποιώντας την 

γραμμική σχέση (2.16), λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό υδροληψίας που 

παρουσιάζεται στον πίνακα 6 στη γραμμή 8 και που στην περίπτωση της ΔΕΥΑ 

Δελφών είναι της τάξης του 0,00%.: 

 

Wt
B=WB x Rt

QBP-QC 

  

Επειδή στην περίπτωση μας δεν υπάρχουν βιολογικώς επεξεργασμένα νερά που να 

χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα θα είναι μηδενικά και επομένως δεν επιλύουμε 

την γραμμική σχέση 2.16. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιλύαμε όπως και στη 

γραμμική σχέση 2.14. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την απώλεια φυσικών πόρων σε € ως προς το κόστος 

άντλησης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού των απωλειών ανά έτος 

των φυσικών πόρων σε €, χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.17): 

Στην συγκεκριμένη γραμμική σχέση δεν απαιτείται να επιλύσουμε για %LI = 0%, γιατί 

οι απώλειες μεταξύ άντλησης και κατανάλωσης δεν διαφοροποιούνται. 

 

758.385,31( ) ( ) 1.403.045 ( ) 304.013,92
3.500.000

CPLNR RQBP QC
QBP

= − × = × = €  

(πίνακας 6 γραμμή 14) που έχουν απωλεσθεί ανά έτος, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το 

κόστος υδροληψίας. 

Υπολογίζουμε την απώλεια του συνόλου των φυσικών πόρων σε € που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος, χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.18): 

Επομένως υπολογίζουμε την γραμμική συνάρτηση 2.18: 
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αρχικά με %LI = 0% όπου έχουμε: 

 

304.013,92( ) 20,09 ( ) 152.336,86
% 40,09%

LNRNtR LR
RQC QBP

= × = × =
−

€  

 

οι φυσικοί πόροι που έχουν απωλεσθεί ανά έτος (πίνακας 6 γραμμή 17)  

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τους φυσικούς πόρους επιφανειακών νερών σε € που 

έχουν απωλεσθεί ανά έτος, χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.19): 

 

Nt
RS=Nt

R x WS  

 

αρχικά με %LI = 0% έχουμε: 

 

Nt
RS=Nt

R x WS = 152.336,86 x 85,00% = 129.486,33 € οι φυσικοί πόροι επιφανειακών 

νερών που έχουν απωλεσθεί ανά έτος (πίνακας 6 γραμμή 18) 

Υπολογίζουμε στη συνέχεια τους φυσικούς πόρους υπογείων νερών σε € που έχουν 

απωλεσθεί ανά έτος, χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.20): 

 

Nt
RU=Nt

R x WU       

 

αρχικά με %LI = 0% έχουμε: 

 

Nt
RU=Nt

R x WU = 152.336,86 x 15,00% = 22.850,53 € οι φυσικοί πόροι επιφανειακών 

νερών που έχουν απωλεσθεί ανά έτος (πίνακας 6 γραμμή 19) 

Ένα στοιχείο που πρέπει να υπολογίσουμε, το οποίο και είναι απαραίτητο για τον 

υπολογισμό του Τέλους ανάκτησης είναι το ποσοστό επί τοις % των απολεσθέντων 

αποθεμάτων προς τα συνολικά αποθέματα. Έχοντας το εν λόγω στοιχείο μπορούμε 

να υπολογίσουμε τους φυσικούς πόρους σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς 

τα συνολικά αποθέματα, οπότε στη συνέχεια είναι δυνατός ο υπολογισμός του 

Τέλους ανάκτησης.  

Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούμε την γραμμική σχέση (2.22): 
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υπολογίζουμε με %LI = 20% οπότε έχουμε: 

 

703.045% ( ) ( ) 0,2463%
( ) (30.000 9.516)
RtQBP QCLR
PM QBPP

−
= = =

× ×
 

 

το ποσοστό των απωλειών ανά έτος έναντι των συνολικών ετήσιων αποθεμάτων 

(πίνακας 4 γραμμή 21) 

Έχοντας λύσει την γραμμική σχέση (2.22) θα υπολογίσουμε στη συνέχεια τους 

φυσικούς πόρους των επιφανειακών νερών σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί ανά 

έτος προς τα συνολικά αποθέματα, χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.23): 

 

 

υπολογίζουμε με %LI = 20% οπότε έχουμε: 

 

 = (129.486,33)/(30.000Χ9.516) = 0,000454 φυσικοί πόροι 

επιφανειακών νερών σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς τα συνολικά 

αποθέματα και τον πληθυσμό (πίνακας 6 γραμμή 25). 

 

Υπολογίζουμε στη συνέχεια τους φυσικούς πόρους των υπογείων νερών σε € ανά m3 

που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς τα συνολικά αποθέματα και τον πληθυσμό, 

χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.24): 

 

  

 

υπολογίζουμε με %LI = 20% οπότε έχουμε: 

 

 = (22.850,53)/(30.000Χ9.516) = 0,000080 φυσικοί πόροι 

υπογείων νερών σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς τα συνολικά 

αποθέματα και τον πληθυσμό (πίνακας 6 γραμμή 26). 
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Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε εφόσον υπάρχουν, τους φυσικούς 

πόρους των βιολογικά επεξεργασμένων νερών σε € ανά m3 που έχουν απωλεσθεί 

ανά έτος προς συνολικά αποθέματα και πληθυσμό χρησιμοποιώντας την γραμμική 

σχέση (2.25).  

 

 

 

Στην περίπτωση της εταιρίας που εξετάζουμε δεν υπάρχουν, οπότε το αποτέλεσμα 

είναι μηδενικό.  

Με τα ανωτέρω δεδομένα δύναται να προχωρήσουμε στον τελικό υπολογισμό του 

τέλους ανάκτησης ανά m3 νερού/€ για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε 

επιφανειακά, υπόγεια και βιολογικώς επεξεργασμένων νερών.  

Υπολογίζουμε το Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης 

φυσικών πόρων σε επιφανειακά νερά και σε €.  

Η γραμμική σχέση χρησιμοποιούμε είναι η (2.26): 

 

  

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η XRNS είναι ο χρόνος ανάκτησης των επιφανειακών 

νερών εντός του έτους. Γνωρίζοντας ήδη ότι ο ρυθμός ανανέωσης των επιφανειακών 

νερών είναι 17 ημέρες διαιρούμε τις ημέρες του έτους δια των ημερών που 

απαιτούνται για την ανάκτηση και έχουμε XRNS = 365 / 17 = 21,47 ανακτώνται στη 

διάρκεια του έτους: 

Στην περίπτωσή της εταιρίας που εξετάζουμε δεν υπάρχουν, οπότε το αποτέλεσμα 

είναι μηδενικό. 

 

υπολογίζουμε με %LI = 20% οπότε έχουμε: 

 

( ) 0,000454 21,47 0,00974TNRS NRS XRNS= × = × =  €/m3 νερού είναι το 

Τέλος ανάκτησης για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε επιφανειακά νερά 

(πίνακας 6 γραμμή 28) 
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Με τον ίδιο τρόπο προβαίνουμε σε υπολογισμό του Τέλους ανάκτησης ανά m3 νερού 

για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε υπόγεια νερά και σε €.  

Η γραμμική σχέση χρησιμοποιούμε είναι η (2.27): 

 

   

 

υπολογίζουμε με %LI = 0% οπότε έχουμε: 

 

TNRU = (NRU x XRNU) = 0,000080x200 = 0,01601 €/m3 νερού είναι το Τέλος 

ανάκτησης για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε επιφανειακά νερά 

(πίνακας 6 γραμμή 29) 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η XRNU είναι ο χρόνος ανάκτησης των υπογείων νερών. 

Γνωρίζοντας ήδη ότι ο ρυθμός ανανέωσης των υπογείων νερών είναι από 150 έτη ως 

και 420 έτη πολλαπλασιάζουμε τις ημέρες του έτους επί των ετών (στην περίπτωσή 

μας με 200 έτη) που απαιτούνται για την ανάκτηση και διαιρούμε δια του αριθμού των 

ημερών του έτους και έχουμε XRNU = (365 x 200) / 365 = 200 έτη: 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε εφόσον υπάρχουν, το Τέλος 

ανάκτησης ανά m3 νερού για την απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε βιολογικώς 

επεξεργασμένα νερά και σε € χρησιμοποιώντας την γραμμική σχέση (2.28).  

 

  

 

Στην περίπτωση της εταιρίας που εξετάζουμε δεν υπάρχουν, οπότε το αποτέλεσμα 

είναι μηδενικό. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει μετά την ολοκλήρωση και εύρεση των γραμμικών 

εξισώσεων 2.10 ως και 2.28 χρησιμοποιούμε την γραμμική συνάρτηση (2.9α) που 

αναφέρεται στον υπολογισμό κόστους φυσικών πόρων ανά m3 νερού που 

περιλαμβάνει την απώλεια οφέλους λόγω περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών 

πόρων σε βαθμό μεγαλύτερο του φυσικού ρυθμού και υπολογίζουμε: 

 

για %LI = 20% οπότε έχουμε: 
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CTNR = TNRS + TNRU + TNRB + IRFC = 0,00974 + 0,01601 + 0,000 + 0,000  = 0,0257 €/Μ3 

νερού, αλλά με δεδομένο ότι το κόστος πόρων επιβάλλεται από την Κεντρική 

Κυβέρνηση, στην παρούσα στιγμή θα είναι μηδενικό, όπως επίσης και το 

περιβαλλοντικό κόστος, και θα υπάρξει επιβολή μόνο όταν εκδοθούν οι τιμές που θα 

επιβληθούν από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας. Ουσιαστικά έχουμε προβεί 

σε υπολογισμό του κόστους ανάκτησης φυσικών πόρων, προκειμένου να είναι 

γνωστό αυτό, χωρίς να προβούμε σε επιβολή, γιατί όπως προαναφέρθηκε το ύψος 

της τιμής θα δοθεί από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας. 

 

Στο πρώτο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου έχουμε υπολογίσει το Συνολικό 

Οικονομικό Κόστος επιλύοντας την γραμμική συνάρτηση (2.6)  

 

 (2.6) 

 

Επίσης έχουμε υπολογίσει το κόστος φυσικών πόρων ανά m3 νερού που 

περιλαμβάνει την απώλεια οφέλους λόγω περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών 

πόρων σε βαθμό μεγαλύτερο του φυσικού ρυθμού με την γραμμική συνάρτηση (2.9α) 

 

    (2.9α) 

 

Έχοντας υπολογίσει, τόσο την γραμμική σχέση για την εύρεση του Συνολικού 

Οικονομικού Κόστους, όσο και την γραμμική σχέση για την εύρεση της απώλειας 

οφέλους που προέρχεται λόγω του περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών πόρων σε 

βαθμό μεγαλύτερο του φυσικού ρυθμού, έχουμε πλέον την δυνατότητα υπολογισμού 

και τον καθορισμό της τιμολόγησης που θα περιλαμβάνει το Οικονομικό Κόστος και το 

Κόστος Φυσικών Πόρων:  

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε την νέα γραμμική σχέση: 

 

   (2.29) 

 

Όπου: 

PCNR   = Τιμολόγηση Οικονομικού Κόστους και Κόστους Φυσικών Πόρων 
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P  = Συνολικό Οικονομικό Κόστος 

CTNR  = Συνολικό κόστος φυσικών πόρων σε € για κάθε m3 νερού 

i  = Ετήσιος Πληθωρισμός 

tP = εκφρασμένο σε μονάδες πέρα από τον πληθωρισμό για την 

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 

Τα συνολικά στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών, περιλαμβάνονται στον Πίνακα 6 του 

παρόντος κεφαλαίου. 

Υπολογίζουμε αρχικά για %LI = 20% οπότε για το έτος 2019 έχουμε: 

 

 
1 0 1(( ) (1 ) ) ( ) ((2,396 0,00) (1 0,00 0) ) ( )nPCNR P CTNR i tp Tax Tax+ += + × + + + = + × + + + =  

 = (0,857 + 0,00) x 1,00 = 0,857 €/Μ3 χωρίς φόρους (ΦΠΑ). 

 

Έχοντας υπολογίσει το Οικονομικό Κόστος και το Κόστος Φυσικών Πόρων, έχουμε 

και την δυνατότητα υπολογισμού και του περιβαλλοντικού κόστους, με την 

προϋπόθεση ότι ο εν λόγω “φόρος” ή “τέλος” δεν αναλύεται, αλλά λαμβάνεται ως 

σταθερά που η επιβολή της θα προέλθει από την Κεντρική Εξουσία:  

 

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε την νέα γραμμική σχέση: 

 

   (2.30) 

 

Όπου: 

PCΕNR  = Τιμολόγηση Οικονομικού Κόστους, Κόστους Φυσικών Πόρων και   

Περιβαλλοντικού Κόστους 

P = Συνολικό Οικονομικό Κόστος 

CTNR = Συνολικό κόστος φυσικών πόρων σε € για κάθε m3 νερού 

CE = Περιβαλλοντικό Κόστος σε € για κάθε m3 νερού 

i = Ετήσιος Πληθωρισμός 
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tP = εκφρασμένο σε μονάδες πέρα από τον πληθωρισμό για την 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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Πίνακας 6: Υπ. Ανάκτησης Φυσικών Πόρων – Δεδομένα ΔΕΥΑ Δελφών 

α/α ΔΕΥΑ ΤΥΠΟΣ
ΔΕΥΑ 

ΔΕΛΦΩΝ
2019

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Περιφ.

Κεντρικής Στερεάς 
Ελλάδας

1
2 Πληθυσμός PM 30.000

3 Αποθέματα Κατανάλωσης σε m3 ανά κάτοικο 
και έτος

QBPP 9.516
4 Μ3 ΑΝΤΛΗΣΗΣ QBP 3.500.000
5 Μ3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ QC 2.096.955
6 Επιφανειακά νερά WS 85,00%
7 Υπόγεια νερά WU 15,00%
8 Βιολογικό νερό WB 0,00%
9 Διαφορά Μ3 άντλησης - κατανάλωσης RQBP-QC=QBP-QC 1.403.045

10 Μ3 Άντλησης - Κατανάλωσης που έχουν 
απωλεσθεί ανά έτος Rt

QBP-QC=(LR*1/%RQC-QBP)*RQBP-QC 703.045

11 Επιφανειακά νερά σε Μ3 που έχουν απωλεσθεί 
ανά έτος Wt

S=WS*Rt
QBP-QC 597.588

12 Υπόγεια νερά σε Μ3 που έχουν απωλεσθεί ανά 
έτος Wt

U=WU*Rt
QBP-QC 105.457

13 Βιολογικά νερά σε Μ3 που έχουν απωλεσθεί 
ανά έτος Wt

B=WB*Rt
QBP-QC 0

14 Απώλεια φυσικών πόρων σε € (σε κόστος 
εξαγωγής) LNR=RQBP-QC*(CP/QBP) 304.013,92

15 Διαφορά % κατανάλωσης - άντλησης %RQC-QBP=1*(QC*1/QBP) 40,09%
16 Απώλεια φυσικών πόρων για κάθε 1% 1%LNR=LNR/%RQC-QBP 7.583,85

17 Φυσικοί πόροι σε € που έχουν απωλεσθεί ανά 
έτος Nt

R=LR*(LNR/%RQC-QBP) 152.336,86

18 Φυσικοί πόροι επιφανειακών νερών σε € που 
έχουν απωλεσθεί ανά έτος Nt

RS=Nt
R*WS 129.486,33

19 Φυσικοί πόροι υπόγειων νερών σε € που έχουν 
απωλεσθεί ανά έτος Nt

RU=Nt
R*WU 22.850,53

20 Φυσικοί πόροι βιολογικών νερών σε € που 
έχουν απωλεσθεί ανά έτος Nt

RB=Nt
R*WB 0

21 Ποσοστό % απωλεσθέντων αποθεμάτων προς 
συνολικά αποθέματα %LR=Rt

QBP-QC*(PM/QBPP) 0,2463%

22 Κόστος φυσικών πόρων σε € που έχουν 
απωλεσθεί για κάθε Μ3 CNR=Nt

R/Rt
QBP-QC 0,22

23 Απώλειες σε ιδανικές συνθήκες %LI 20,00%
24 Απώλειες που μπορούν να ανακτηθούν LR=(%RQC-QBP)-%LI 20,09%

25
Φυσικοί πόροι επιφανειακών νερών σε € που 

έχουν απωλεσθεί ανά έτος προς συνολικά 
αποθέματα

NRS=Nt
RS/(PM*QBPP)

0,000454

26 Φυσικοί πόροι υπόγειων νερών σε € που έχουν 
απωλεσθεί ανά έτος προς συνολικά αποθέματα NRU=Nt

RU/(PM*QBPP)
0,000080

27
Φυσικοί πόροι βιολογικώς επεξεργασμένων 
νερών σε € που έχουν απωλεσθεί ανά έτος 

προς συνολικά αποθέματα
NRB=Nt

RB/(PM*QBPP)
0,000000

28
Τέλος ανάκτησης ανά m3 νερού για την 

απώλεια ανάκτησης φυσικών πόρων σε 
επιφανειακά νερά και σε €

TNRS=(NRS)*XRNS
0,00974

29
Τέλος ανάκτησης ανά Μ3 για την απώλεια 

ανάκτησης φυσικών πόρων σε υπόγεια νερά σε 
€

TNRU=(NRU)*XRNU
0,01601

30
Τέλος ανάκτησης ανά Μ3 για την απώλεια 
ανάκτησης φυσικών πόρων σε βιολογικώς 

επεξεργασμένα νερά σε €
TNRB=(NRB)

0,0000
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 
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Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών για τον καθορισμό της τιμολόγησης της 

ΔΕΥΑ Δελφών που περιλαμβάνει τόσο το Οικονομικό Κόστος, όσο και το Κόστος 

Ανάκτησης Φυσικών Πόρων διαπιστώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνεται 

πλήρης ανάκτηση του Οικονομικού  Κόστους καθώς Ανάκτηση Φυσικών Πόρων, 

οπότε επιτυγχάνουμε: 

1. Την 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. 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. Την 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. 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. 

5. 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 7, όπου λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης των χρηστών, που αποτελεί 

βασικό στοιχείο για την αποδοχή της από το κοινωνικό σύνολο6. 

Ο υπολογισμός του συνολικού οικονομικού κόστους που αναλύσαμε αποτελεί ένα 

βήμα, γιατί, με την πλήρη ανάκτηση του κόστους λειτουργίας, συντήρησης και 

 
6 Σαφαρίκας Νικόλαος, ΕΔΕΥΑ, (2004), Η Τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ στα πλαίσια της Οδηγίας 
Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ 



Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 2ο μέρος Τιμολόγηση  - Κοστολόγηση  2020 

 

  53 

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. Συγχρόνως ο 

υπολογισμός του κόστους φυσικών πόρων που προτείνουμε αποτελεί το δεύτερο 

βήμα για το τέλος επιβάρυνσης ανά  m3 νερού λόγω απώλειας ανάκτησης των 

φυσικών πόρων και την ενσωμάτωσή του στο Συνολικό Οικονομικό Κόστος, ώστε να 

πετύχουμε τον προσδιορισμό της τιμής που θα συμπεριλαμβάνει το Οικονομικό 

Κόστος και το Κόστος Φυσικών Πόρων. 

Η εφαρμογή της γραμμικής συνάρτησης με τον ταυτόχρονο υπολογισμό των φόρων 

που επιβάλλονται από την νομοθεσία, μας οδηγούν στην πλήρη ανάκτηση του 

οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων, καθώς και του 

περιβαλλοντικού κόστους αν προστεθεί ο εν λόγω “φόρος” ή “τέλος” χωρίς να 

αναλυθεί, αλλά αν λαμβάνεται ως “σταθερά” που η επιβολή της θα προέλθει από την 

Κεντρική Εξουσία, με άμεσο αποτέλεσμα την πλήρη εφαρμογή και επίτευξη των 

στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ειδικότερα του άρθρου 9. Συγχρόνως 

επιτυγχάνεται η ανάκτηση του κόστους όπως ορίσθηκε στο άρθρο 12 του Ν. 

3199/2003 και στο άρθρο 8 του Π.Δ. 51/2007 που αφορούν την εναρμόνιση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Ευρωπαϊκή Οδηγία. 

Τέλος επιτυγχάνονται όλα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, όπου γίνεται λόγος περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 

Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπου γίνεται αναφορά στις εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες (άρθρο 19 του Καν. 1303/2013 και στο παράρτημα ΧΙ τμήμα 

Ι). Στο εν λόγω παράρτημα γίνεται πλήρης αναφορά για τις εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητες και τίθενται α) οι θεματικοί στόχοι, β) οι προτεραιότητες επενδύσεων, 

γ) ο εκ των προτέρων καθορισμένος στόχος και δ) τα κριτήρια συμμόρφωσης. 

Σκοπός & Μεθοδολογία της Κοστολόγησης - Τιμολόγησης 

Ο σκοπός της τιμολόγησης - κοστολόγησης για την ΔΕΥΑ Δελφών είναι να 

εξετάσουμε τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της τιμολόγησης, όπως αυτή 

προβλέπεται τόσο από τα άρθρα 25 και 26 του Ν. 1069/80, όσο και από την Οδηγία 
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– Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με τους Ν. 

3199/2003 και ΠΔ 51/2007 και τις τροποποιήσεις αυτού, αλλά και την έγκριση 

γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β΄ 

1751/22-05-2017), ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις αυτής, αλλά και η 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Ειδικότερα η Κοστολόγηση – Τιμολόγηση αποβλέπει: 

 Να επισημάνει, να περιγράψει και να ποσοτικοποιήσει τα συνολικά στοιχεία του 

κόστους και ωφελειών της ορθής τιμολόγησης, καθώς και τις επιπτώσεις στην 

οικονομική και κοινωνική ευημερία των δημοτών. 

 Να προχωρήσει στην εκτίμηση των χρονοσειρών, των ταμειακών ροών κόστους 

και ωφελειών με την εφαρμογή των εθνικών παραμέτρων. 

 Να εκτιμήσει τη συμβολή της ορθής τιμολόγησης στην άριστη κατανομή ή χρήση 

των οικονομικών πόρων. 

 Να προχωρήσει στην ευρύτερη κοινωνική αξιολόγηση της τιμολόγησης, από την 

άποψη της συμβολής στην αναδιανομή του εισοδήματος, την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της απασχόλησης κ.λ.π. 

 Να ελέγξει και να διερευνήσει τον βαθμό αβεβαιότητας της οικονομικής και 

κοινωνικής αποδοτικότητας, εφόσον είναι αναγκαία στις επικρατούσες συνθήκες και 

τέλος 

 Να παρουσιάσει όλα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία και πληροφορίες, ώστε η 

λήψη της απόφασης για την αποδοχή της τιμολόγησης να είναι ευχερής και απόλυτα 

θεμελιωμένη. 

 

Η μεθοδολογία για την τιμολόγηση σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες 

κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος περιλαμβάνει: 

1. Κόστος κεφαλαίου (Κ) το οποίο αποτελείται από: α) από το αναλισκόμενο ετήσιο 

πάγιο κεφάλαιο και β) το κόστος ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου 

2. Λειτουργικό κόστος (Λ) το οποίο περιλαμβάνει τις σταθερές δαπάνες και τις 

μεταβλητές δαπάνες 

3. Κόστος συντήρησης (Σ)  

4. Κόστος διοίκησης και άλλα κόστη (Δ) τα οποία  περιλαμβάνουν τα κόστη που 

σχετίζονται με τη διοίκηση του φορέα παροχής της υπηρεσίας ύδατος 

5. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης σε άνυδρες περιοχές που 

εφοδιάζονται με μεταφερόμενο νερό, το κόστος μεταφοράς νερού δεν λαμβάνεται 

υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς 
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6. Για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, ακολουθείται η 

μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι 

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 

8. Ο προσδιορισμός του Χρηματοοικονομικού Κόστους, σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο, πραγματοποιείται από όλους τους παρόχους για πρώτη φορά μέχρι 

31/12/2017 

Προσδιορισμός οράματος – στόχου 

Θεωρώντας ότι μοναδικός και κύριος στόχος – σκοπός της ΔΕΥΑ Δελφών είναι η 

βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες – 

Καταναλωτές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και η εξυπηρέτησή τους στον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο, σκόπιμο κρίνεται να έχει προσδιορισθεί ο ρόλος και το 

όραμα που θα οδηγήσουν την επιχείρηση, ώστε να συνεχισθεί με επιτυχία η πορεία 

προς το μέλλον. 

Η ορθή κοστολόγηση - τιμολόγηση αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την εκτίμηση 

της θέσης της επιχείρησης και τις προοπτικές που διαμορφώνονται μέσω της 

επισήμανσης των συνθηκών του περιβάλλοντος (γενικού και ειδικού), όπου δρα η 

επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων  - σκοπών της που έχει θέσει. 

Το όργανο που οφείλει να προσδιορίσει το όραμα - στόχο (Διοικητικό Συμβούλιο, 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Γεν. Διευθυντής, Διευθυντές Υπηρεσιών) είναι 

αρμόδιο για τη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων των εφαρμοστέων στρατηγικών, 

για την έγκρισή τους καθώς και για τον στρατηγικό σχεδιασμό. 

Στην περίπτωση της ΔΕΥΑ Δελφών βασικό όραμα – στόχος αποτελεί η βελτίωση της 

υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος στον ελάχιστο δυνατό χρόνο εξυπηρέτησης.  

Στόχοι και απώτερος σκοπός-Προσδιορισμός επιθυμητού στόχου 

Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις ο επιθυμητός στόχος είναι: 

1. Η βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες με 

το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησής τους. 

2. Η εξοικονόμηση των μεγάλου μεγέθους λειτουργικών δαπανών. 

3. Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης. 
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4. Η συνέχιση του επενδυτικού έργου της ΔΕΥΑ Δελφών με στόχο την ικανοποίηση 

των έργων της ύδρευσης - αποχέτευσης στον διευρυμένο δήμο. 

5. Η δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου. 

Προσδιορισμός απώτερου στόχου 

1. Η συνέχιση της βελτίωσης της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών 

στους πελάτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ελάχιστο χρόνο 

εξυπηρέτησής τους. 

2. Η συνεχής εξοικονόμηση των μεγεθών των λειτουργικών δαπανών. 

3. Η εφαρμογή ολοκληρωμένου επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού που θα 

βασίζεται στην λειτουργική ικανότητα της ΔΕΥΑ Δελφών. 

4. Η συνεχής ανάγκη νέας δομής λειτουργίας της Επιχείρησης που θα την κάνει 

περισσότερο ευέλικτη και λειτουργική με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες. 

Ανάλυση Ισχυρών Σημείων - Αδυναμιών - Ευκαιριών - Απειλών (SWOT) 

Πίνακας 7: SWOT Analysis ΔΕΥΑ Δελφών 

Ισχυρά Σημεία Αδυναμίες 
 
• Γεωγραφική θέση που αποτελεί 

Οικονομικό περιφερειακό κέντρο της 
Περιφερεριακής Ενότητας Φωκίδας και 
των Βαλκανίων, με αποτέλεσμα να 
αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρώπη 
και πύλη στην Μεσόγειο για συνέργειες 
με Ασία και Αφρική 

• Στρατηγική θέση στην Περιφερεριακή 
Ενότητα Φωκίδας 

• Φυσικό μονοπώλιο 
• Επάρκεια υδατικών πόρων 
• Μεγάλες εκτάσεις ειδικής χρήσης 

μητροπολιτικής σημασίας 
• Εναλλακτικές πηγές υδροδότησης 
• Συνεχώς αυξανόμενη πελατειακή βάση 
• Μεγάλη κεφαλαιακή διάρθρωση 
• Υψηλή κερδοφορία και έσοδα 
• Μεγάλη ρευστότητα 
• Σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας 

λυμάτων 

 
• Απουσία ανεπτυγμένου υδραυλικού 

μοντέλου 
• Παλιό & μεγάλο Δίκτυο 
• Μεγάλο ποσοστό μη-ανταποδοτικού 

νερού (παλαιότητα δικτύου, 
παράνομες συνδέσεις) 

• Υψηλό κόστος λειτουργίας 
εγκαταστάσεων 

• Υψηλό κόστος ενέργειας (οικιακό 
τιμολόγιο & όχι εταιρικό) 

• Έλλειψη εξειδικευμένου & μόνιμου 
προσωπικού (διοικητικού και τεχνικού) 
σε συγκεκριμένους τομείς 

• Περιορισμένη ευελιξία προσαρμογής 
σε επιχειρησιακές εξελίξεις 

• Ατολμία στην λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων, λόγω της σχέσης με την 
Κεντρική Κυβέρνηση 

• Πολυδιάσπαση λόγω Δήμων και 
Συγκοινωνιακών αξόνων 
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• Ύπαρξη ΓΠΣ και μίξης χρήσεων γης 
• Παραγωγικές μονάδες, πρωτογενή 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα με 
δυνατότητες ανάπτυξης υπερτοπικής 
σημασίας 

• Διαφορετικές κοινωνικές ομάδες - 
Πολυπολιτισµικότητα 

• Ευνοϊκές συνθήκες για διείσδυση σε 
ΑΠΕ 

 
 

• Περιοχές με διαφορετικά κοινωνικά / 
οικονομικά χαρακτηριστικά 

• Παραγωγικές μονάδες μικρού 
μεγέθους και χαμηλής εξειδίκευσης 
που λειτουργούν ως πελάτες της 
επιχείρησης 

• Ελλιπείς δράσεις δια βίου μάθησης και 
επαγγελματικής κατάρτισης 

• Έλλειψη σχετικής κουλτούρας σε 
κοινωνικο-πολιτικό-παραγωγικό 
σύστημα με αποτέλεσμα χαμηλό 
επίπεδο επενδύσεων σε δράσεις 
έρευνας και τεχνολογίας 

• Έλλειψη σύγχρονων εργαλείων 
διαχείρισης του κινδύνου 

• Έλλειψη καταγραφής διαδικασιών 
 

Ευκαιρίες Απειλές 
 
• Διεύρυνση αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ 

Δελφών σε γειτονικούς ΟΤΑ 
• Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

προγραμμάτων για την δημιουργία 
επενδύσεων μέσω της ΔΕΥΑ Δελφών 

• Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και αξιοποίησης υποδομών 
της εταιρείας 

• Θέσπιση πελατοκεντρικού 
Πληροφοριακού Συστήματος για την 
εξυπηρέτηση των πελατών 

• Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των 
πελατών μέσω διαδικτύου 

• Βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Μείωση λειτουργικών δαπανών 
• Ανάπτυξη ορθολογικής 

ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών 
πόρων 

• Επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση 
νερού για βιομηχανική και γεωργική 
χρήση 

• Δυνατότητα ανάπτυξης διεθνών 
στρατηγικών συνεργασιών 

• Συνεργασία με ΕΔΕΥΑ, ΔΕΥΑ Δελφών, 
ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Πανεπιστημιακά και 
Τεχνολογικά Ιδρύματα 

 
• Μη ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε 

συγχρηματοδοτούμενα Εθνικά και 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

• Αδυναμία προσλήψεων προσωπικού 
• Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

ύδατος 
• Αύξηση της μη καταβολής 

υποχρεώσεων από τους καταναλωτές 
• Αύξηση / Μεταβλητότητα ενεργειακού 

κόστους 
• Διατήρηση ασφάλειας τροφοδοσίας 

ύδατος 
• Επιδείνωση επιπέδων φτώχειας και 

αύξηση ανεργίας λόγω οικονομικής 
κρίσης 

• Μείωση ρευστότητας κεφαλαίων για 
καινοτόμες επενδύσεις που απαιτούν 
ανάληψη ρίσκου 

• Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής 
• Έλλειψη οργάνωσης και καταγραφής 

χωρικών και περιβαλλοντικών 
δεδομένων 

• Έλλειψη σχεδίων ασφάλειας υδατικών 
πόρων 

• Οικονομική κρίση 
• Αυξανόμενη διαπραγματευτική δύναμη 

των Stakeholders 
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• Αποκόμιση / ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
με άλλες επιχειρήσεις ύδρευσης-
αποχέτευσης 

• Συμπράξεις Καινοτομίας με 
παραγωγικές ομάδες και ομάδες 
καταναλωτών 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 
καινοτομιών προς όφελος της 
παραγωγικότητας και της 
εξυπηρέτησης των καταναλωτών 

• Αυξανόμενες απαιτήσεις πολιτών / 
πελατών για ανάδειξη πιστοποιημένων 
ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών 

• Αξιοποίηση εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής δραστηριότητας για 
ανάπτυξη και διάχυση της γνώσης 

• Δημιουργία προϋποθέσεων για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των 
υδατικών πόρων – Οδηγία πλαίσιο για 
τα νερά, 2000/60/ΕΚ  

 

Συνοπτική Περιγραφή Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 

Η τιμολόγηση - κοστολόγηση της ΔΕΥΑ Δελφών συμπεριλαμβάνει τα βασικά 

οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και έχει ως στόχο την εκτίμηση των εξελίξεων των 

μεγεθών αυτών για την χρονική διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας της. 

Στην τιμολόγηση - κοστολόγηση έχουν διερευνηθεί όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και 

προδιαγραφές της τεχνολογίας και του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων της μονάδας 

σύμφωνα με την κλίμακα παραγωγής.  

Για την ορθή τιμολόγηση – κοστολόγηση έχει ληφθεί υπόψη, το σύνολο των εσόδων 

της επιχείρησης, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία που διέπει τις 

ΔΕΥΑ, το σύνολο των λειτουργικών δαπανών, όπως αυτά έχουν δοθεί από την ίδια 

την Επιχείρηση, όπου λήφθηκε υπόψη, η αύξηση των δαπανών στην ηλεκτρική 

ενέργεια των επενδύσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν και ο σχεδιασμός των 

έργων, καθώς επίσης, η φυσική χωροθέτηση όλων των εγκαταστάσεων και έχει 

εκτιμηθεί το κόστος όλων των έργων κατά τρόπο που να διευκολύνει την οικονομική 

και χρηματοδοτική ανάλυση της τιμολόγησης. Τέλος έχουν ληφθεί υπόψη τα έργα του 

πολιτικού μηχανικού, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις, ο 

συμπληρωματικός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός υποστήριξης, η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης και κάθε απρόβλεπτη δαπάνη που πιθανόν θα 

επιβαρύνει το σύνολο της επένδυσης. 
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Η επεξεργασία των μεγεθών γίνεται για ολόκληρο τον χρόνο ζωής της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης (για το νερό και το περιβάλλον ο χρονικός ορίζοντας 

αναφοράς είναι τα 5 έτη σύμφωνα με τις αρχές του επιχειρησιακού σχεδίου), όπου 

θεωρούμε ότι ο οικονομικός χρόνος ζωής του έργου αποτελεί συνδυασμό του: 

 Χρόνου ζωής των έργων του πολιτικού μηχανικού. 

 Χρόνου ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού και τέλος του 

 Χρόνου ζωής των μηχανημάτων – οχημάτων. 

Τα συνολικά έργα που επεξεργαζόμαστε στην παρούσα οικονομοτεχνική αφορούν 

στην ουσία όσα εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν εντός των διοικητικών ορίων 

της ΔΕΥΑ Δελφών. Τα έργα που η ΔΕΥΑ Δελφών έχει προγραμματίσει και έχει 

ενσωματώσει στο Τεχνικό Πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία αποτυπώνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 8: Προγραμματισμένα έργα σε βάθος 5ετίας 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 
(ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, 

ΟΜΒΡIΑ, ΑΡΔΕΥΣΗ, 
ΕΝΕΡΓEΙΑΚΟ, AΛΛΟ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

1 Αποκατάσταση Ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης ΥΔΡΕΥΣΗ 60.000,00 €
2 Αποκατάσταση Τομών οδοστρώματος ΆΛΛΟ 15.000,00 €
3 Αποκατάσταση Ζημιώνν στα δίκτυα αποχέτευσης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 60.000,00 €

4 Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 2.500.000,00 €

5 Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης οδού Αγ. Γεωργίου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 11.700,00 €

6 Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κίρρας ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 122.000,00 €

7 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Τριταίας ΥΔΡΕΥΣΗ 6.700,00 €

8 Αναβάθμιση Εσωτερικών και εξωτερικών αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης Δ. 
Δελφών ΥΔΡΕΥΣΗ 806.017,50 €

9 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών & τηλεμετρίαας 
δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών ΥΔΡΕΥΣΗ 1.216.828,99 €

10 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας ΥΔΡΕΥΣΗ 896.339,84 €

11 Αντικατάσταση κλάδου ύδρευσης (από Α/Σ Αγ. Γεωργίου ως το φρεάτιο 
διανομής της Ιτέας και από το φρεάτιο διανομής ως τι δεξαμενές Ιτέας) ΥΔΡΕΥΣΗ 2.500.000,00 €

12 Αντικατάσταση κλάδου ύδρευσης (από το φρεάτιο διανομής ως τι δεξαμενές 
Γαλαξιδίου) ΥΔΡΕΥΣΗ 3.500.000,00 €

13 Εγκατάσταση νέας μονάδας επεξεργασίας νερού για την κάλυψη υδρευτιών 
αναγκών των Δ.Κ. Ιτέας, Τ.Κ. Κίρρας και Τ.Κ. Χρισσού ΥΔΡΕΥΣΗ 2.000.000,00 €

14 Δημιουργία ολοκληρωμένου ΚΣΕ Δ. Δελφών ΥΔΡΕΥΣΗ 7.000.000,00 €

20.694.586,33 €ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 

 
Ειδικότερα ως προς τα προτεινόμενα έργα ακολουθεί τεχνική ανάλυση, για τα 

κυριότερα εξ αυτών τα οποία έχουν ενταχθεί είτε στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, είτε στο 
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ΥΜΕΠΕΡΑΑ, είτε στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι, είτε στο ΕΣΠΑ, είτε στο LEADER, είτε 

χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Δελφών: 

1. Αντικατάσταση όλου του κλάδου από το Α/Σ Αγ. Γεωργίου ως το Φρεάτιο 

Διανομής Ιτέας και του κλάδου από το Φρεάτιο Διανομής ως τις Δεξαμενές Ιτέας, 

συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.500.000,00 € Πρόκειται για τον κλάδο 

που μεταφέρει το νερό από τις περιοχές υδροληψίας, προς την Ιτέα. Θα 

αντικαταστήσει τον υφιστάμενο πεπαλαιωμένο που παρουσιάσει συχνές βλάβες 

και μεγάλες απώλειες νερού.  

2. Αντικατάσταση όλου του κλάδου από το Φρεάτιο Διανομής ως τις Δεξαμενές 

Γαλαξιδίου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 3.500.000,00 €. Πρόκειται για τον 

κλάδο που μεταφέρει το νερό το φρεάτιο διανομής της Ιτεάς προς το Γαλαξίδι. 

3. Το έργο εγκατάστασης νέας μονάδας επεξεργασίας νερού, εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού 2.000.000,00 €. Για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των 

Δ.Κ. Ιτέας, Τ.Κ. Κίρρας και Τ.Κ. Χρισσού, του Δήμου Δελφών κρίνεται σκόπιμη η 

εγκατάσταση μια νέας μονάδας επεξεργασίας νερού προερχόμενου από το 

κανάλι του Μόρνου. Η εν λόγω μονάδα φιλτρανσης (ταχυδιυλιστήριο) θα 

χωροθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Χρισσού, με σκοπό την 

απομάκρυνση του φορτίου των αιωρούμενων σωματιδίων, των φερτών υλών και 

της θολότητας που έχει το νερό τροφοδοσίας. Η προμήθειας της μονάδας 

συνολικής δυναμικότητας 300 m3/h, θα περιλαμβάνει εκτός του απαραίτητου 

εξοπλισμού, την φόρτωση, την μεταφορά, την πλήρη υδραυλική και 

ηλεκτρολογική εκγατάσταση και σύνδεση της με το υφιαστάμενο δίκτυο μέσω μια 

νέας μεγάλης δεξαμενής. 

4. Δημιουργία ολοκληρωμένου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ), εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού 7.000.000,00 €. Πρόκειται για τη δημιουργία ολοκληρωμένου 

Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ), στον Δ. Δελφών, για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω εγκατάστασης 

κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, 

θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις 

ύδρευσης οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για: 

• Εντοπισμό ενδεχόμενων Διαρροών (αφανών και μη) 

• Άμεση διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για συντονισμό 

εργασιών για αντιμετώπιση βλαβών 

• Ποσοτικό υπολογισμό των υδατικών αποθεμάτων 

• Τις πραγματικές τιμές ισοζυγίου νερού 
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• Της πραγματική κατανάλωση νερού 

Μέσω του προτεινόμενου έργου, η ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών, επιδιώκει να 

βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς του καταναλωτές. Θα γίνει ριζική 

αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που υφίσταται μέχρι στιγμής και 

αφορούν: 

• Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα 

στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης 

• Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο 

προδιαγραφές. 

Στην συνέχεια προβαίνουμε σε τεχνική χρηματοοικονομική ανάλυση για την 

τιμολόγηση που πρέπει να εφαρμόσει η ΔΕΥΑ, προκειμένου να έχει την δυνατότητα: 

1. Να διαθέτει επάρκεια εσόδων, ικανών να τροφοδοτήσουν την λειτουργία της 

επιχείρησης, ώστε αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, 

2. Να καλύπτονται στο σύνολό τους, τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, 

3. Να καλύπτονται οι επενδυτικές δράσεις της επιχείρησης, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης, 

4. Να διευθετούνται στο σύνολό τους οι οφειλές της ΔΕΥΑ προς τρίτους, στοιχείο 

απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και τέλος 

5. Να ικανοποιούνται στο σύνολό τους οι δημότες του Δήμου με το σύνολο των 

παρεμβάσεων που θα αναπτυχθεί στην επόμενη 5ετία, αλλά και με την εφαρμογή 

κοινωνικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 
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Πίνακας 9: Γενικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου δράσης 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Οικονομοτεχνική Μελέτη Κόστους - Οφέλους ΔΕΥΑ Δελφών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΕΥΑ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (1)

Η μελέτη Κόστους - Οφέλους αφορά την ΔΕΥΑ Δελφών, ώστε η τιμολόγηση της επιχείρησης στο 
σύνολο των ορίων που δραστηριοποιείται να επιτυγχάνει την ισοσκέλιση των εσόδων - εξόδων 
της Επιχείρησης αλλά και την ορθολογικότερη τιμολόγηση των υπηρεσιών

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ (2) 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  (3) 5

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2025

ΦΠΑ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ = 1, ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ = 2)   (4) 2

Τομέας Περίοδος αναφοράς (έτη)
Σιδηρόδρομοι 30

Ύδρευση/αποχέτευση 30

Οδοί 25-30

Διαχείριση αποβλήτων 25-30

Λιμένες & αερολιμένες 25

Αστικές μεταφορές 25-30

Ενέργεια 15-25

Έρευνα & καινοτομία 15-25

Ευρυζωνικά δίκτυα 15-20

Επιχειρηματικές υποδομές  10-15

Άλλοι τομείς  10-15

Σημειώσεις
(1)  Παρουσίαση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου για το οποίο παραγματοποιείται η ανάλυση, ώστε να αποσαφηνίζεται το φυσικό του αντικείμενο 
(2)  Το έτος βάσης της ανάλυσης συμπίπτει με το έτος έναρξης κατασκευής του έργου.
(3)  Συμπληρώνεται η περίοδος αναφοράς της χ/ο ανάλυσης. Σε περίπτωση που διαφοροποιείται από τον Πίνακα, να δωθεί αιτιολογία στο πεδίο "ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"
(4)  Αν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος (δηλ. μη ανακτήσιμος) συμπληρώνεται η ένδειξη 1

  Αν ο ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμος (δηλ. ανακτήσιμος) συμπληρώνεται η ένδειξη 2
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 

 

Αναλυτικά η ΔΕΥΑ Δελφών σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών προβλέπεται να 

ολοκληρώσει το επιχειρησιακό σχέδιο για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να 
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συμβάλλει στην περιβαλλοντική εξυγίανση του διευρυμένου δήμου μέσω της 

ολοκλήρωσης των έργων υποδομών. 

Τα σημαντικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εκτέλεση του συνόλου 

του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης, είναι αφενός οικονομικά, αφετέρου 

έχουν να κάνουν με την διαχείριση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να οδηγούν 

την ΔΕΥΑ Δελφών στο να χαρακτηρίζει τα έργα, ως έργα πρώτης προτεραιότητας 

γιατί: 

 Ενισχύεται και αξιοποιείται η δυναμική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 

ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

 Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

 Διασφαλίζεται η συνοχή στο εσωτερικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Προστατεύεται το περιβάλλον με ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 

στην αναπτυξιακή διαδικασία στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ουσιαστικά η ολοκλήρωση των έργων σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική 

που προτείνεται αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

μόνης κοινωνικά παραδεκτής στρατηγικής επιλογής για τον σχεδιασμό της πολιτικής 

στο προσεχές μέλλον. Η τριμερής σύστασή της (περιβάλλον – κοινωνία – οικονομία), 

αποτελεί συνέργεια για την ανάπτυξη της πόλης, αφού παράλληλα διασφαλίζεται η 

χωρική ισορροπία μεταξύ ομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η αειφόρος 

ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής αποτελεί σημαντική διάσταση της βιώσιμης 

ανάπτυξης, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος που 

αποτελεί προτεραιότητα για τον τόπο μας, τη Χώρα μας αλλά και την Ε.Ε. 

γενικότερα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ΔΕΥΑ Δελφών στην επόμενη 5ετία προβλέπεται να 

ολοκληρώσει διάφορα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στο σύνολο των οικισμών 

που περιλαμβάνονται στον Δήμο Δελφών που είναι στην αρμοδιότητα της, με τον 

προϋπολογισμό αυτών να ανέρχεται σε 20,69 εκ. € περίπου. 

Συγχρόνως αμέσως παρακάτω στον πίνακα με τίτλο «Ανάλυση συνολικού κόστους» 

παρουσιάζεται το σύνολο των επενδύσεων για το χρονικό διάστημα 2021 – 2025. 

Στον εν λόγω πίνακα πέρα από τα έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από την 

ΔΕΥΑ Δελφών εμφανίζονται και επιπλέον επενδύσεις για το χρονικό διάστημα ως και 

το έτος 2025. Η κατανομή ανά έτος έχει ως ακολούθως: 
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Πίνακας 10: Ανάλυση Συνολικού Κόστους για το χρονικό διάστημα 2021 – 2025 

α/α Έτος Ποσά σε € 
1 Έτος 2021 5.694.586,33
2 Έτος 2022 5.000.000,00
3 Έτος 2023 4.000.000,00
4 Έτος 2024 3.000.000,00
5 Έτος 2025 3.000.000,00

20.694.586,33Σύνολα
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 

 

Η παραγωγική διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης προσδιορίζεται για τα έργα της 

ΔΕΥΑ Δελφών σε 5 έτη καθότι για το νερό και το περιβάλλον ο χρονικός ορίζοντας 

αναφοράς είναι τα 5 έτη. 

Για την καλύτερη ενημέρωση, παρατίθεται πίνακας Ανάλυσης Συνολικού Κόστους για 

τα οποία η ΔΕΥΑ Δελφών, διαθέτει ετοιμότητα και ωριμότητα. Τα προγραμματισμένα 

έργα η ΔΕΥΑ Δελφών θα τα ολοκληρώσει μέσω επιχορηγήσεων από το ΕΣΠΑ και 

ιδίων πόρων, που θα διαθέσει από τα έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται 

ετησίως. 

Η ΔΕΥΑ Δελφών όπως και κάθε Ν.Π.Ι.Δ. υπάγεται στο κανονικό καθεστώς του 

Φ.Π.Α. 
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Πίνακας 11: Ανάλυση συνολικού κόστους (€, Σταθ. Τιμές έτους βάσης) 

Έτος
Δαπάνες 

προγραμματισμού 
/ σχεδιασμού

Αγορά γης Κτίρια και 
κατασκευές 

Εγκαταστάσεις και 
μηχανήματα ή 

εξοπλισμός

Απρόβλεπτα 
(1) Δημοσιότητα 

Επίβλεψη κατά 
την εκτέλεση της 

κατασκευής
Τεχνική βοήθεια Άλλο 1 

(2)
Άλλο 2 

(2) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1
ΦΠΑ 

(χωρίς ΦΠΑ 
απροβλέπτων)

ΦΠΑ 
απροβλέπτων (1) ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

2020 5.694.586,33 5.694.586 1.366.700,72 1.366.701 7.061.287
2021 5.000.000,00 5.000.000 1.200.000,00 1.200.000 6.200.000
2022 4.000.000,00 4.000.000 960.000,00 960.000 4.960.000
2023 3.000.000,00 3.000.000 720.000,00 720.000 3.720.000
2024 3.000.000,00 3.000.000 720.000,00 720.000 3.720.000
2025 0 0,00 0 0
2026 0 0,00 0 0
2027 0 0,00 0 0
2028 0 0,00 0 0
2029 0 0,00 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 20.694.586 0 0 0 0 0 0 20.694.586 4.966.701 0 4.966.701 25.661.287

Σημειώσεις
(1)

(2) Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι στήλες "Άλλο 1" ή/και "Άλλο 2", η ακριβής περιγραφή κάθε κόστους να αναφερθεί στον τίτλο της στήλης που αυτό παρουσιάζεται.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (€,  ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)

Τα μη ταμειακά λογιστικά στοιχεία, όπως αποσβέσεις, τυχόν αποθεματικά για μελλοντικά έξοδα αντικατάστασης εξοπλισμού και αποθεματικά για απρόβλεπτα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης. 
Το ποσό των απροβλέπτων όμως καταχωρίζεται στον Πίνακα. Το ποσό τους υπολογίζεται με βάση το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 όπως κάθε φορά ισχύει, με εξαίρεση τα μεγάλα έργα όπου τα απρόβλεπτα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους χωρίς τα απρόβλεπτα.

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζουμε το συνολικό κόστος της επένδυσης και το 

επιλέξιμο κόστος της επένδυσης. 

Όπως διαπιστώνουμε το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 

20.694.586,33 € πλέον ΦΠΑ. Ουσιαστικά προβλέπουμε να προβούμε σε χρονικό 

ορίζοντα 5ετίας σε επενδύσεις που θα βελτιώσουν το σύνολο των υποδομών του 

διευρυμένου Δήμου, όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΥΑ Δελφών, στοιχείο απαραίτητο 

για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, που όπως έχουμε ήδη αναφέρει αποτελεί 

πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κατ΄ έτος. 
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Πίνακας 12: Συνολικό και Επιλέξιμο Κόστος Επένδυσης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (7)

Δαπάνες προγραμματισμού / σχεδιασμού 0 € 0 €

Αγορά γης (1) 0 € 0 €   

Κτίρια και κατασκευές  0 € 0 €

Εγκαταστάσεις και μηχανήματα ή εξοπλισμός 20.694.586 € 20.694.586 €

Απρόβλεπτα (2) 0 € 0 €

Δημοσιότητα 0 € 0 €

Επίβλεψη κατά την εκτέλεση της κατασκευής 0 € 0 €

Τεχνική βοήθεια 0 € 0 €

Άλλο 1 (3) 0 € 0 €

Άλλο 2 (3) 0 € 0 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 20.694.586 € 20.694.586 €

Αναπροσαρμογή τιμών κατά περίπτωση (4)

Σύνολο ΦΠΑ (5) 4.966.701 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€, τρέχουσες τιμές) (6) 25.661.287 € 20.694.586 €

Σημειώσεις
(1)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη για αγορά γης= -

(2)

(3)

(4)

(5) Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος. Σε περίπτωση που ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμος, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι.

(6)

(7)

Για τον υπολογισμό του κόστους σε τρέχουσες τιμές μπορεί να περιληφθεί στο κόστος μία  "αναπροσαρμογή τιμών" για την κάλυψη του αναμενόμενου πληθωρισμού.

Η στήλη αυτή αφορά το "συνολικό επιλέξιμο κόστος" πριν να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013 (δηλ. πριν την αφαίρεση των καθαρών εσόδων).
Στο επιλέξιμο κόστος δεν περιλαμβάνονται δαπάνες εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας, μη επιλέξιμες δαπάνες βάσει των εφαρμοστέων ενωσιακών και εθνικών κανόνων, άλλες δαπάνες που 
δεν υποβάλλονται για συγχρηματοδότηση. Σημ.: Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 1/1/2014 (εκτός εάν πρέπει να εφαρμοστούν ειδικοί κανόνες για το έργο, π.χ. 
κρατικές ενισχύσεις). Σε κάθε περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Στη στήλη με το επιλέξιμο κόστος επένδυσης, η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης, σύμφωνα με 
το άρθρο 69(3)(β) του Καν. 1303/2013. 

Το ποσό των απροβλέπτων υπολογίζεται με βάση το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 όπως κάθε φορά ισχύει, με εξαίρεση τα μεγάλα έργα όπου τα απρόβλεπτα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% 
του συνολικού κόστους χωρίς τα απρόβλεπτα. Οι εν λόγω απρόβλεπτες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
προγραμματισμένης συνεισφοράς των Ταμείων.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι στήλες "Άλλο 1" ή/και "Άλλο 2", η ακριβής περιγραφή κάθε κόστους να αναφερθεί στον τίτλο της στήλης που αυτό παρουσιάζεται.

Το συνολικό κόστος πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που προκύπτουν για το έργο, από τον σχεδιασμό έως την επίβλεψη, και πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ, ανεξάρτητα 
από το αν είναι ανακτήσιμος ή όχι. 

Γιατί ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμος  ………….

Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί υψηλότερο ποσοστό από 10% για έργα που αφορούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση αυτή, αγνοείστε το ποσό που εμφανίζεται στο ανωτέρω κελί και την ένδειξη error!!! στο κελί Ε3.

[Σημείωση: Οι επιλέξιμες δαπάνες για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης 
πρέπει να καταχωρίζονται στο τέλος, δηλαδή αφού έχουν καταχωριστεί όλες οι άλλες 
δαπάνες.]

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

Όπως εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα «Πίνακας των πηγών χρηματοδότησης» για 

όλες τις προτάσεις που θα αναλύσουμε αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης που 

προέρχονται από την Ε.Ε. και από Εθνικούς πόρους, από ίδια έσοδα και από 

δανεισμό. 

Ειδικότερα στην συγκεκριμένη επένδυση η ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου 

θα προέλθει κατά κύριο λόγο από χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ και ένα μικρό μέρος 

θα προέλθει από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Η ΔΕΥΑ Δελφών, όπως φαίνεται δεν θα 

προβεί σε δανεισμό και θα καλύψει την ίδια συμμετοχή με ίδια έσοδα. 

Η κάλυψη με ίδια έσοδα ποσού της τάξης των 600.000,00 € σε βάθος 5ετίας, είναι 

εφικτή και θα προέλθει μέσα από την τιμολόγηση της επιχείρησης, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν δράσεις αναγκαίες για τους δημότες της επιχείρησης που θα 

συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βελτίωση της περιοχής δράσης των επενδύσεων 

και στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του συνόλου των δημοτών.  
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Πίνακας 13: Πίνακας των πηγών χρηματοδότησης σε χιλιάδες ευρώ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1 Ιδιωτικά ίδια κεφάλαια 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Τοπικό επίπεδο

3.3 Περιφερειακό επίπεδο

3.4 Κεντρικό επίπεδο

3.5 Συνολική εθνική δημόσια συνεισφορά (=3.2+3.3+3.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Επιχορηγήσεις της Ε.Ε. συν Εθνική Συνεισφορά 5.594.586,33 4.900.000,00 3.900.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7

3.8 Δάνεια της Τ.Π.&Δ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9 Άλλα δάνεια

3.10
Συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι 
(=3.1+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9) 5.694.586,33 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

α/α Αιτιολογία ΕΤΗ

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Ποσοτικός Προσδιορισμός εσόδων - Παραδοχές Τιμολόγησης 

Στον επόμενο πίνακα με τίτλο «Υποθέσεις για τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

δημοσιονομικών εσόδων και δαπανών» περιλαμβάνεται η δημογραφική αύξηση του 

πληθυσμού του Δήμου Δελφών, η ετήσια μεταναστευτική & τουριστική ροή που 

παρατηρείται, ο αριθμός των κατοίκων που εξυπηρετείται από δίκτυο ύδρευσης, το 

δίκτυο αποχέτευσης και την Ε.Ε.Λ. 

Συγχρόνως περιλαμβάνονται οι ετήσιες ποσότητες κατανάλωσης νερού σε Μ3, οι 

ενεργοί πελάτες της ΔΕΥΑ Δελφών και η τιμολόγηση των υπηρεσιών που 

προαναφέρθηκε προηγουμένως. 

Θεωρούμε ότι:  

1. Ο πληθωρισμός σε όλη τη διάρκεια της οικονομοτεχνικής μελέτης που αναλύουμε 

(έτη 2021-2025) αυξάνεται ετησίως κατά 1%.  

2. Ο αριθμός των κατοίκων που εξυπηρετούνται αυξάνεται ετησίως κατά 0,5%. Με 

δεδομένα όλα τα ανωτέρω προβλέπεται ότι ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου θα 

κυμμανθεί σε επίπεδα από 30 χιλ κάτοικοι ως και 30,61 χιλ. μόνιμοι κάτοικοι στην 

περίοδο που εξετάζουμε. Στην πράξη αυτό θα σημάνει αύξηση του πληθυσμού 

κατά 605 κατοίκων σε ετήσια βάση. 

3. Ο αριθμός των υδρομέτρων της επιχείρησης καθόλη την διάρκεια της μελέτης που 

αναλύουμε αυξάνεται ετησίως κατά 0,5%. Ως προς το σύνολο των υδρομέτρων 

θεωρούμε ότι οι ενεργοί χρήστες θα ανέλθουν σε 18.582 στην αρχή της περιόδου 

αναφοράς, εκ των οποίων τα 16.846 θα αφορούν οικιακούς χρήστες, τα 1.446 θα 

αφορούν επαγγελματικούς χρήστες, τα 190 θα αφορούν ξενοδοχεία και τα 100 θα 

αφορούν χρήστες δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς οι ενεργοί χρήστες θεωρούμε ότι θα ανέλθουν σε 18.954, εκ των 

οποίων τα 17.185 θα αφορούν οικιακούς χρήστες, τα 1.475 θα αφορούν 

επαγγελματικούς χρήστες, τα 194 θα αφορούν ξενοδοχεία και τα 100 θα αφορούν 

χρήστες δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Με την ολοκλήρωση των έργων 

αποχέτευσης οι συνδεδεμένοι χρήστες με το δίκτυο αποχέτευσης θα ανέρχονται 

στο 1ο έτος αναφοράς σε 12.000 χρήστες, στο 3ο έτος αναφοράς όπου και θα 

ξεκινήσουν οι συνδέσεις των δημοτών θα ανέλθουν σε 13.608 χρήστες και στο 

τελευταίο έτος αναφοράς θα ανέρχονται πλέον σε 15.872 ενεργούς χρήστες. 

4. Η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο σε όλη την διάρκεια της μελέτης που 

αναλύεται ανέρχεται σε 115,00 Μ3/υδρόμετρο για όλους τους χρήστες. Στην εν 

λόγω κατανάλωση έχει ενσωματωθεί και η κατανάλωση του συνόλου του Δήμου 

Δελφών. 
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5. Η τιμολόγηση θα παραμείνει σταθερή στην πρώτη 3ετία και θα ακολουθήσει 

πληθωριστική αναπροσαρμογή, στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα που αναλύουμε.  

6. Η τιμολόγηση της αποχέτευσης (όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης) θα ανέρχεται 

σε 50% επί της αξίας του νερού και ακολουθεί την πορεία της τιμολόγησης της 

ύδρευσης. Η τιμολόγηση – ομβρίων (όπου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων) θα ανέρχεται σε 20% επί της αξίας του νερού και ακολουθεί την 

πορεία της τιμολόγησης της ύδρευσης. 

7. Το πάγιο τέλος θα πρέπει να προσαρμοσθεί ως ακολούθως:  

7.1. Το πάγιο τέλος ύδρευσης σε 4,00 €/μήνα για τους οικιακούς χρήστες των 

ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ Δεσφίνας, ΤΚ Αγίας Ευθυμίας, ΔΚ Άμφισσας, ΔΚ 

Ιτέας και ΔΚ Κίρρας 

7.2. Το πάγιο τέλος ύδρευσης σε 3,00 €/μήνα για λοιπούς οικιακούς χρήστες,  

7.3. Το πάγιο τέλος ύδρευσης για το Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες, 

Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργοτάξια ΝΠΔΔ, σε 6,00 €/μήνα. 

8. Το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά έκδοση λογαριασμού θα ανέρχεται σε 

1,00 €/έκδοση λογαριασμού και θα προορίζεται για αντικατάσταση υδρομέτρων 

νέας τεχνολογίας. 

9. Η έκδοση λογαριασμών ανά 2μηνο έναντι με εκκαθάριση ανά 4μηνο για το σύνολο 

των δημοτών των ΤΚ και ΔΚ του Δήμου. Με την εν λόγω διαδικασία θα υπάρξει 

αύξηση της ρευστότητας της 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. 
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Πίνακας 14: Υποθέσεις για τον ποσοτ. προσδιορισμό των δημοσιονομικών εσόδων και δαπανών 

0 1 2 3 4
Δημογραφική αύξηση 26.716 26.850 26.984 27.119 27.254

Αριθμός κατοίκων που εξυπηρετείται 30.000 30.150 30.301 30.452 30.605
Ετήσια αύξηση 0 150 151 152 152
Ετήσια αθροιστική αύξηση 0 150 301 452 605

Ετήσιες ποσότητες (κυβικά μέτρα)
Χρήστες (με υδρόμετρα) 9.221 9.267 9.313 9.360 9.407
Χρήστες (χωρίς υδρόμετρα) 7.625 7.663 7.701 7.740 7.779
Χρήστες (οικιακοί χρήστες) 16.846 16.930 17.015 17.100 17.185
Χρήστες (Επαγγελματίες) 1.446 1.453 1.460 1.468 1.475
Χρήστες (Ξενοδοχειακές μονάδες/καταλύματα) 190 191 192 193 194
Χρήστες (Δημόσιο, Δήμος, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) 100 100 100 100 100

18.582 18.674 18.767 18.861 18.954
Συνολική Ποσότητα Κατανάλωσης 2.136.930 2.147.557 2.158.237 2.168.971 2.179.758
Συνδεδεμένοι με δίκτυο αποχέτευσης 12.000 12.600 13.608 14.697 15.872
Συνολική ποσότητα Κατανάλωσης Άρδευσης 120.000 120.600 121.203 121.809 122.418
Τιμολόγηση των υπηρεσιών Χρηστών
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
5η κλίμακα  251 > και άνω Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

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

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

3η κλίμακα 251 Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201
Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. Γραβιάς 

(Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. Ιτέας (Τ.Κ. 
Τριταίας) Τιμή

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
5η κλίμακα  251 > και άνω Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. 
Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. 

Ιτέας (Τ.Κ. Τριταίας) Τιμή
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 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Αγίας 
Ευθυμίας Τιμή

1η κλίμακα 0-40 Μ3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535 0,3570
  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 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Οικιακοί χρήστες ΔΕ Άμφισσας (Δ.Κ. Άμφισσας, Δ.Κ. Ιτέας και 
Τ.Κ. Κίρρας) Τιμή

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 0,7000 0,8000 0,9090 1,0201

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

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

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

Τιμολόγιο Δημοσίου, Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Τιμή
1η κλίμακα 0-40 Μ3 0,5500 0,5500 0,5500 0,5555 0,5611

  2η κλίμακα 41 > Μ3 1,5000 1,5000 1,5000 1,5150 1,5302
Μέση Τιμολόγηση νερού 0,6080 0,6080 0,6080 0,6141 0,6202
Τιμολόγηση αποχέτευσης ΔΕΥΑ 50% 0,1963 0,2051 0,2204 0,2392 0,2597
Τιμολόγηση αποχέτευσης ομβρίων (όπου δεν υπάρχει αποχέτευση 
ακαθάρτων) ΔΕΥΑ 20% 0,0431 0,0396 0,0334 0,0271 0,0206  
Πάγιο ανά μήνα οικιακών χρηστών ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ Δεσφίνας, ΔΚ 
Άμφισσας, ΔΚ Ιτέας και ΔΚ Κίρρας 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000
Πάγιο ανά μήνα λοιπών οικιακών χρηστών 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000
Πάγιο ανά μήνα Δημοσίου, Επαγγελματιών, Ξενοδοχείων 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000
Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου/έκδοση λογαριασμού 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Αιτιολογία ΕΤΗ

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Με δεδομένο το εύρος της μέσης κατανάλωσης που ανέρχεται σε 115 Μ3/έτος για 

τoυς όλους τους χρήστες, θεωρούμε ότι οι κλίμακες τιμολόγησης θα έχουν ως 

ακολούθως. 

 

Πίνακας 15: Κλίμακες τιμολόγησης 
Τιμολόγηση των υπηρεσιών Χρηστών
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
5η κλίμακα  251 > και άνω Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

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

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

3η κλίμακα 251 Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201
Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. Γραβιάς 

(Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. Ιτέας (Τ.Κ. 
Τριταίας) Τιμή

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
5η κλίμακα  251 > και άνω Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. 
Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. 

Ιτέας (Τ.Κ. Τριταίας) Τιμή
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 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Αγίας 
Ευθυμίας Τιμή

1η κλίμακα 0-40 Μ3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535 0,3570
  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 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Οικιακοί χρήστες ΔΕ Άμφισσας (Δ.Κ. Άμφισσας, Δ.Κ. Ιτέας και 
Τ.Κ. Κίρρας) Τιμή

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 0,7000 0,8000 0,9090 1,0201

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

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

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

Τιμολόγιο Δημοσίου, Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Τιμή
1η κλίμακα 0-40 Μ3 0,5500 0,5500 0,5500 0,5555 0,5611

  2η κλίμακα 41 > Μ3 1,5000 1,5000 1,5000 1,5150 1,5302

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Προκειμένου η επιχείρηση να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 

νομοθεσία, κρίνεται απαραίτητη η αναδιαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής, όπου 

και λαμβάνονται υπόψη όπως η ΔΕΥΑ Δελφών: 

1. Διαθέτει επάρκεια εσόδων, ικανών να τροφοδοτήσουν την λειτουργία της 

επιχείρησης, ώστε αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, 

2. Καλύπτονται στο σύνολό τους, τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, 

3. Καλύπτονται οι επενδυτικές δράσεις της επιχείρησης, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης, 

4. Διευθετούνται στο σύνολό τους οι οφειλές της ΔΕΥΑ προς τρίτους, στοιχείο 

απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και τέλος 

5. Ικανοποιούνται στο σύνολό τους οι δημότες του Δήμου με το σύνολο των 

παρεμβάσεων που θα αναπτυχθεί στην επόμενη 5ετία, αλλά και με την εφαρμογή 

κοινωνικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 

Με την εν λόγω κλίμακα, διαπιστώνουμε ότι ποσοστό 80,00% των καταναλώσεων 

των χρηστών θα βρίσκονται στις δύο χαμηλές κλίμακες, ενώ στην υπόλποιπες 

κλίμακες θα βρίσκεται το 20,00%. Η τιμολόγηση θα ακολουθεί πληθωριστική 

αναπροσαρμογή, καθ’ όλη την διάρκεια της 5ετίας. 

Τα τιμολόγια Δημοσίου και Δήμου Δελφών, αναπροσαρμόζονται σε ένα εννιαίο 

κλιμακωτό τιμολόγιο. 

Με βάση τα ανωτέρω παραθέτουμε πίνακα τιμών για τα πρώτα 50 Μ3 που 

αποτελούν το μεγάλο όγκο του συνόλου των καταναλωτών, παραθέτοντας τόσο τις 

τιμές που καταβάλλουν οι χρήστες με την υφιστάμενη κλίμακα, όσο και την τιμή που 

θα καταβάλλουν οι χρήστες με την προτεινόμενη τιμολόγηση. Στα πρώτα 50 Μ3, 

βρίσκεται ο μεγάλος όγκος των χρηστών. 
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Πίνακας 16: Σύγκριση υφιστάμενου τιμολογίου και προτεινόμενου στα πρώτα 50Μ3 της 
Δ.Κ. Άμφισσας 

M3

Πάγιο 
Ύδρευσης

Πάγιο 
Αποχέτευσης

Τέλος Αντ/σης 
Υδρομέτρου

Τιμή 
νερού

Τιμή 
αποχέτευσης ΦΠΑ

Σύνολο 
καταβολής 

υφιστάμενου 
λογαριασμού

Πάγιο 
Ύδρευσης

Πάγιο 
Αποχέτευσης

Τέλος 
Αντικατάστασης 

Υδρομέτρου
Τιμή νερού Τιμή 

αποχέτευσης ΦΠΑ

Σύνολο 
καταβολής 

προτεινόμενου 
λογαριασμού

1 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 0,25 0,13 4,38 22,76
2 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 0,50 0,25 4,45 23,20
3 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 0,75 0,38 4,51 23,63
4 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 1,00 0,50 4,57 24,07
5 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 1,25 0,63 4,63 24,51
6 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 1,50 0,75 4,70 24,95
7 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 1,75 0,88 4,76 25,38
8 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 2,00 1,00 4,82 25,82
9 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 2,25 1,13 4,88 26,26
10 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 2,50 1,25 4,95 26,70
11 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 2,75 1,38 5,01 27,13
12 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 3,00 1,50 5,07 27,57
13 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 3,25 1,63 5,13 28,01
14 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 3,50 1,75 5,20 28,45
15 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 3,75 1,88 5,26 28,88
16 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 4,00 2,00 5,32 29,32
17 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 4,25 2,13 5,38 29,76
18 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 4,50 2,25 5,45 30,20
19 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 4,75 2,38 5,51 30,63
20 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 5,00 2,50 5,57 31,07
21 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 5,25 2,63 5,63 31,51
22 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 5,50 2,75 5,70 31,95
23 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 5,75 2,88 5,76 32,38
24 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 6,00 3,00 5,82 32,82
25 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 6,25 3,13 5,88 33,26
26 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 6,50 3,25 5,95 33,70
27 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 6,75 3,38 6,01 34,13
28 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 7,00 3,50 6,07 34,57
29 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 7,25 3,63 6,13 35,01
30 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 7,50 3,75 6,20 35,45
31 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 7,75 3,88 6,26 35,88
32 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 8,00 4,00 6,32 36,32
33 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 8,25 4,13 6,38 36,76
34 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 8,50 4,25 6,45 37,20
35 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 8,75 4,38 6,51 37,63
36 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 9,00 4,50 6,57 38,07
37 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 9,25 4,63 6,63 38,51
38 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 9,50 4,75 6,70 38,95
39 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 9,75 4,88 6,76 39,38
40 19,04 10,93 1,67 0,00 0,00 7,59 39,24 16,00 0,00 2,00 10,00 5,00 6,82 39,82
41 19,04 10,93 1,67 0,87 0,00 7,71 40,22 16,00 0,00 2,00 10,40 5,20 6,92 40,52
42 19,04 10,93 1,67 1,74 0,00 7,82 41,20 16,00 0,00 2,00 10,80 5,40 7,02 41,22
43 19,04 10,93 1,67 2,61 0,00 7,93 42,19 16,00 0,00 2,00 11,20 5,60 7,12 41,92
44 19,04 10,93 1,67 3,48 0,00 8,05 43,17 16,00 0,00 2,00 11,60 5,80 7,22 42,62
45 19,04 10,93 1,67 4,35 0,00 8,16 44,15 16,00 0,00 2,00 12,00 6,00 7,32 43,32
46 19,04 10,93 1,67 5,22 0,00 8,27 45,14 16,00 0,00 2,00 12,40 6,20 7,42 44,02
47 19,04 10,93 1,67 6,09 0,00 8,39 46,12 16,00 0,00 2,00 12,80 6,40 7,52 44,72
48 19,04 10,93 1,67 6,96 0,00 8,50 47,10 16,00 0,00 2,00 13,20 6,60 7,62 45,42
49 19,04 10,93 1,67 7,83 0,00 8,61 48,09 16,00 0,00 2,00 13,60 6,80 7,72 46,12
50 19,04 10,93 1,67 8,70 0,00 8,73 49,07 16,00 0,00 2,00 14,00 7,00 7,82 46,82

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ 4ΜΗΝΟ

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Όπως διαπιστώνεται από τον ανωτέρω πίνακα οι τιμές μεταξύ υφιστάμενης 

τιμολόγησης και προτεινόμενης στα 50 Μ3/4μηνο για τους καταναλωτές, είναι 

μειωμένη σε μέσες τιμές κατά 19,41% έναντι της υφιστάμενης σήμερα τιμολόγησης. 

 

Διάγραμμα 1: Διαφορές μεταξύ υφιστάμενου & προτεινόμενου τιμολογίου 
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Διαφορές μεταξύ υφιστάμενου & προτεινόμενου τιμολογίου για τα πρώτα 50 Μ3 στους 
οικιακούς χρήστες Δ.Κ. Άμφισσας

Σύνολο καταβολής υφιστάμενου λογαριασμού Σύνολο καταβολής προτεινόμενου λογαριασμού

 

Παράλληλα προβαίνουμε σε ανάλυση και συγχρόνως παραθέτουμε προβολές των 

δεδομένων, ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητό, πως θα κινηθούν τα έσοδα και τα 

λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, με την εφαρμογή της τιμολόγησης, η οποία και θα 

καλύπτει τις διατάξεις της νομοθεσίας (Ν. 2937/01, Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60, Ν. 

3199/2003, ΠΔ 51/2007 και Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τιμολόγηση).  

 

Με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες, παρουσιάζουμε 

διάγραμμα με τη μέση τιμή ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και αποχέτευσης 

ομβρίων όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 
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Διάγραμμα 2: Τιμολόγηση ύδρευσης – αποχέτευσης σε βάθος 5ετίας 
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Μέση τιμολόγηση ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων

Μέση Τιμολόγηση νερού

Τιμολόγηση αποχέτευσης ΔΕΥΑ 50%

Τιμολόγηση αποχέτευσης ομβρίων (όπου δεν υπάρχει αποχέτευση ακαθάρτων) ΔΕΥΑ 20%
 

 

Ειδικότερα η μέση τιμή νερού στα έτη που αναλύουμε ξεκινά από 0,6080 €/Μ3, στο 

έτος αναφοράς και καταλήγει σε 0,6202 €/Μ3 στο τελευταίο έτος. Στην εν λόγω τιμή 

υπολογίζονται και οι ειδικές κατηγορίες των ειδικών χρηστών (π.χ. πολύτεκνοι, 

τρίτεκνοι, ευπαθείς ομάδες, άποροι, μακροχρόνια άνεργοι κλπ). 

Αντίστοιχα η μέση τιμή αποχέτευσης ακαθάρτων στα έτη που αναλύουμε ξεκινά από 

0,1963 €/Μ3, στο έτος αναφοράς και καταλήγει σε 0,2597 €/Μ3 στο τελευταίο έτος (η 

τιμή προκύπτει βάσει του ποσοστού των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι με το 

δίκτυο αποχέτευσης). Το ποσοστό αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει σε 50% επί της τιμής ύδρευσης. Τα προσδωκόμενα έσοδα από τέλη 

αποχέτευσης ακαθάρτων θα αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο λόγω της ολοκλήρωσης 

έργων αποχέτευσης και ΕΕΛ, που ως αποτέλεσμα θα έχει περισσότεροι χρήστες να 

γίνονται πελάτες της επιχείρησης.  

Τέλος, η μέση τιμή τέλους αποχέτευσης ομβρίων (όπου δεν υπάρχει δίκτυο 

ακαθάρτων) στα έτη που αναλύουμε ξεκινά από 0,0431 €/Μ3, στο έτος αναφοράς και 

καταλήγει σε 0,0206 €/Μ3 στο τελευταίο έτος (η τιμή προκύπτει βάσει του ποσοστού 

των καταναλωτών που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης). Τα 

προσδωκόμενα έσοδα από τέλη αποχέτευσης ομβρίων θα μειώνονται χρόνο με τον 

χρόνο λόγω του γεγονότος ότι η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και ΕΕΛ, θα 

έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι χρήστες που διαθέτουν ολοκληρωμένα δίκτυα 
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αποχέτευσης, με συνέπεια να μειώνονται οι χρήστες που διαθέτουν μόνο δίκτυα 

ομβρίων (πχ τσιμενταύλακες). 

Ως προς τα λειτουργικά έξοδα, θεωρούμε ότι το σύνολο αυτών τωνν εξόδων θα 

αυξάνονται ετησίως με ρυθμό 1% κατά όλη την περίοδο αναφοράς του 

επιχειρησιακού προγράμματος. 

Ως λειτουργικά έξοδα θεωρούνται: 

 Τα αναλώσιμα που αυξάνονται ετησίως κατά 1% και που στο χρονικό διάστημα 

της περιόδου αναφοράς που αναλύουμε θα είναι στο 1ο έτος αναφοράς στο ποσό 

των 40,00 χιλ. € και στο τελευταίο έτος αναφοράς στο ποσό των 41,62 χιλ. €. 

 Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού που αυξάνονται ετησίως κατά 4% με τον 

αριθμό του προσωπικού που αναμένεται να απασχοληθεί στην ΔΕΥΑ Δελφών να 

παραμένει σταθερό για όλη την διάρκεια που εξετάζουμε. Αποτέλεσμα των 

ανωτέρω είναι το κόστος μισθοδοσίας στο 1ο έτος αναφοράς να ανέρχεται σε 

410,00 χιλ. € και στο τελευταίο έτος αναφοράς να προσεγγίζει τις 479,64 χιλ. €. 

 Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων που αυξάνονται ετησίως κατά 1% για όλη την 

διάρκεια που εξετάζουμε και που στο χρονικό διάστημα της περιόδου αναφοράς 

που αναλύουμε θα είναι στο 1ο έτος αναφοράς στο ποσό των 280 χιλ. € και στο 

τελευταίο έτος αναφοράς στο ποσό των 282,80 χιλ. €. 

 Οι παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, συντήρηση, Ενοίκια κ.λ.π.) που αυξάνονται 

ετησίως κατά 1% για όλη την διάρκεια που εξετάζουμε και που στο χρονικό 

διάστημα της περιόδου αναφοράς που αναλύουμε θα είναι στο 1ο έτος αναφοράς 

στο ποσό των 1,22 εκ. € και στο τελευταίο έτος αναφοράς στο ποσό των 1,37 εκ. 

€. 

 Οι φόροι-τέλη που αυξάνονται ετησίως κατά 1%, για όλη την διάρκεια που 

εξετάζουμε και που στο χρονικό διάστημα της περιόδου αναφοράς που 

αναλύουμε θα είναι στο 1ο έτος αναφοράς στο ποσό των 10,00 χιλ. € και στο 

τελευταίο έτος αναφοράς στο ποσό των 10,41 χιλ. €. 

 Τα διάφορα έξοδα (καύσιμα, έξοδα ταξιδιών, γραφική ύλη, συνδρομές, κ.λ.π.) που 

αυξάνονται ετησίως κατά 1%, για όλη την διάρκεια που εξετάζουμε και που στο 

χρονικό διάστημα της περιόδου αναφοράς που αναλύουμε θα είναι στο 1ο έτος 

αναφοράς στο ποσό των 80,00 χιλ. € και στο τελευταίο έτος αναφοράς στο ποσό 

των 83,25 χιλ. €. 

 Τα τοκοχρεολύσια που παραμένουν σταθερά σε όλη την διάρκεια που εξετάζουμε 

και που αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 10,00 χιλ. €. 
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 Οι Αποσβέσεις, όπου εξετάζεται και εφαρμόζεται η επανεκτίμηση της ωφέλιμης 

χρησιμότητας παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΥΑ Δελφών, στοιχείο που 

μειώνει τις εν λόγω δαπάνες κατά 50% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Λόγω 

του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απογραφή των πάγιω 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, θεωρούμε ότι για όλη την διάρκεια που 

εξετάζουμε και αναλύουμε θα είναι στο 1ο έτος αναφοράς στο ποσό των 225,00 

χιλ. € και στο τελευταίο έτος αναφοράς στο ποσό των 243,55 χιλ. €.  

Θεωρούμε ότι η κατανάλωση (παραγωγική λειτουργία επένδυσης) και συνακόλουθα 

η χρήση αποχέτευσης στην παραγωγική λειτουργία της επένδυσης θα έχει ως 

ακολούθως: 

Ήτοι η κατανάλωση ύδατος θεωρούμε ότι θα αυξάνεται ετησίως κατά 0,5%. 

 Θεωρούμε ότι οι επιπλέον ενεργοί πελάτες της ΔΕΥΑ Δελφών για τους οποίους 

εκδίδονται λογαριασμοί στα έτη 2021-2025 θα είναι 18.582 (2021) ως και 18.954 

(2025). 

Τέλος σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι όλες οι προτάσεις για την οικονομοτεχνική 

μελέτη, καθώς και η λογική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στον διαχωρισμό τόσο 

των εσόδων όσο και των εξόδων, πρώτον σε έσοδα για κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων της υπηρεσίας και σε έσοδα για κάλυψη των 
επενδυτικών έργων της ΔΕΥΑ Δελφών και δεύτερον σε έξοδα που αφορούν τις 
λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας καθώς και τις επενδυτικές ανάγκες αυτής 
με την κατασκευή έργων ύδρευσης - αποχέτευσης. 

Ως βασική προϋπόθεση τίθεται το γεγονός όπως τα έσοδα ύδρευσης - αποχέτευσης 

καλύπτουν υποχρεωτικά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που αφορούν, αμοιβές 

και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων - συντηρήσεις, 

φόρους-τέλη, διάφορα έξοδα, τόκους δανείων και αποσβέσεις, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Όλα τα μεγέθη που παρουσιάζονται στη μελέτη εκφράζονται σε ευρώ. 

Όλα τα μεγέθη (κόστος έργου, έσοδα, έξοδα από τη λειτουργία του) υπολογίζονται σε 

σταθερές τιμές του έτους 2019 (έτος που πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση του 

έργου ή έτος έναρξης κατασκευής του έργου).  

Με δεδομένο ότι πρώτο έτος εκταμίευσης είναι το έτος 2021 η συνολική 
περίοδος ανάλυσης των εσόδων και των εξόδων αφορά τα έτη από 2021 έως 
και το έτος 2025. 
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Πίνακας 17: Αναλυτική παρουσίαση εσόδων (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης) 
ΕΤΗ 2021 2022 2023 2024 2025

ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.136.930 2.147.557 2.158.237 2.168.971 2.179.758
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,608 0,608 0,608 0,614 0,620

ΣΥΝΟΛΟ 6.600.744,34 € 1.299.197,24 € 1.305.658,27 € 1.312.151,60 € 1.331.864,17 € 1.351.873,07 €
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 170.954 171.805 172.659 173.518 174.381
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,608 0,608 0,608 0,614 0,620

ΣΥΝΟΛΟ 528.059,55 € 103.936 € 104.453 € 104.972 € 106.549 € 108.150 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 1 6.072.684,80 € 1.195.261,46 € 1.201.205,61 € 1.207.179,47 € 1.225.315,04 € 1.243.723,22 €

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.136.930 2.147.557 2.158.237 2.168.971 2.179.758

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,1963 0,2051 0,2204 0,2392 0,2597
ΣΥΝΟΛΟ 2.420.631,00 € 419.501,85 € 440.476,95 € 475.715,10 € 518.910,03 € 566.027,06 €

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 170.954 172.664 174.391 176.134 177.896

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,19631 0,20511 0,22042 0,23924 0,25967
ΣΥΝΟΛΟ 195.747,26 € 33.560 € 35.414 € 38.439 € 42.139 € 46.195 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 2.224.883,74 € 385.942 € 405.063 € 437.276 € 476.771 € 519.832 €

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ομβρίων ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.136.930 2.147.557 2.158.237 2.168.971 2.179.758

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,0431 0,0396 0,0334 0,0271 0,0206
ΣΥΝΟΛΟ 352.775,75 € 92.038,71 € 84.940,88 € 72.144,28 € 58.808,82 € 44.843,06 €

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 85.477 86.332 87.195 88.067 88.948

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,04307 0,03955 0,03343 0,02711 0,02057
ΣΥΝΟΛΟ 14.228,60 € 3.682 € 3.415 € 2.915 € 2.388 € 1.830 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 3 338.547,15 € 88.357 € 81.526 € 69.230 € 56.421 € 43.013 €

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ οικιακών χρηστών ΔΕ Γαλαξιδίου, 
ΔΕ Δεσφίνας, ΔΚ Άμφισσας, ΔΚ Ιτέας και ΔΚ Κίρρας ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 9.221 9.267 9.313 9.360 9.407

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.235.281,33 € 442.608 € 444.821 € 447.045 € 449.280 € 451.527 €

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 4 2.235.281,33 € 442.608 € 444.821 € 447.045 € 449.280 € 451.527 €

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 7.625 7.663 7.701 7.740 7.779
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.386.293,80 € 274.500 € 275.873 € 277.252 € 278.638 € 280.031 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 4 1.386.293,80 € 274.500 € 275.873 € 277.252 € 278.638 € 280.031 €

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.736 1.744 1.752 1.761 1.769

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ΣΥΝΟΛΟ 630.879,12 € 124.992 € 125.581 € 126.173 € 126.768 € 127.366 €

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 5 630.879,12 € 124.992 € 125.581 € 126.173 € 126.768 € 127.366 €

ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 18.582 18.674 18.767 18.861 18.954
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ΣΥΝΟΛΟ 563.032,39 € 111.492 € 112.046 € 112.604 € 113.164 € 113.727 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 6 563.032,39 € 111.492 € 112.046 € 112.604 € 113.164 € 113.727 €

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (Συνδέσεις, Τόκοι, Επιχορηγήσεις κ.λ.π.) ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 50.000,00 50.250,00 50.501,25 50.753,76 51.007,53
ΣΥΝΟΛΟ 252.512,53 € 50.000,00 € 50.250,00 € 50.501,25 € 50.753,76 € 51.007,53 €

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 7 252.512,53 € 50.000 € 50.250 € 50.501 € 50.754 € 51.008 €

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Πίνακας 18: Συγκεντρωτική παρουσίαση πρόσθετων εσόδων (€, σταθ. Τιμές έτους 
βάσης) 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (€,  ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)

ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
(Συνδέσεις, Τόκοι, 

Επιχορηγήσεις κ.λ.π.)

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΤΈΛΟΥΣ 80%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΣΟΔΑ

2021 1.195.261,46 474.298,86 842.100,00 111.492,00 50.000,00 0,00 2.673.152,32
2022 1.201.205,61 486.588,77 846.274,50 112.046,46 50.250,00 0,00 2.696.365,34
2023 1.207.179,47 506.505,79 850.469,87 112.603,69 50.501,25 0,00 2.727.260,07
2024 1.225.315,04 533.192,17 854.686,22 113.163,71 50.753,76 0,00 2.777.110,90
2025 1.243.723,22 562.845,29 858.923,65 113.726,53 51.007,53 0,00 2.830.226,22
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.072.684,80 2.563.430,88 4.252.454,25 563.032,39 252.512,53 0,00 13.704.114,85
Σημειώσεις
1. Η ακριβής περιγραφή κάθε εσόδου να αναφερθεί στον τίτλο της στήλης που αυτό παρουσιάζεται, σε συμφωνία με το φύλλο "ανάλυση εσόδων", από όπου και 
πρέπει να ληφθούν οι τιμές 
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Όπως διαπιστώνουμε από την παραβολή εσόδων σε βάση 5ετίας, αυτά ανέρχονται 

σε 2.673.152,32 € (έτος αναφοράς 2021) και καταλήγουν σε 2.830.226,22 € (έτος 

λήξης 2025). 
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Διάγραμμα 3: Συνολικά πρόσθετα έσοδα σε βάθος 5ετίας 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ

 
 
Όπως διαπιστώνεται το σύνολο των εσόδων της ΔΕΥΑ Δελφών σε βάθος 5ετίας, 

όπως αναλύεται στην παρούσα μελέτη, ακολουθούν αυξητική πορεία σε όλα τα έτη 

ξεκινώντας από 2.673.152,32 € και καταλήγουν σε 2.830.226,22 € στο τελευταίο έτος 

αναφοράς. Όπως διαπιστώνουμε τα έσοδα σε όλα τα έτη, ακολουθούν ήπια αυξητική 

πορεία, που δίνει την δυνατότητα στην ΔΕΥΑ Δελφών να διατηρεί τον όγκο των 

εσόδων της σε όλα τα έτη αναφοράς. 
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Λειτουργικά κόστη 

Στον παρακάτω πίνακα με τίτλο «Αναλυτική παρουσίαση λειτουργικών εξόδων» 

περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των δαπανών και των εσόδων. 

Ως προς τις δαπάνες όπως προαναφέρθηκε και ανωτέρω αναφερόμαστε στις 

κατηγορίες: 

 αναλώσιμα 

 αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

 αμοιβές και έξοδα τρίτων (εξωτερικοί σύμβουλοι) 

 παροχές τρίτων (ΔΕΗ) 

 παροχές τρίτων (συντηρήσεις) 

 Τοκοχρεολύσια 

 Φόροι – Τέλη 

 Διάφορα Έξοδα 

 Αποσβέσεις 

Η εκτίμηση των λειτουργικών εξόδων γίνεται με βάση τις υποθέσεις για την εξέλιξη 

των φυσικών μεγεθών λειτουργίας της ΔΕΥΑ Δελφών. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η 

προγενέστερη εμπειρία από τις εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. 

Ως προς τις λειτουργικές δαπάνες θεωρούμε ότι καθ’ όλη την διάρκεια της 

λειτουργίας που εξετάζουμε τα έξοδα αυξάνονται με ποσοστό 1,0% ετησίως, με 

εξαίρεση τις δαπάνες των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, που θεωρούμε ότι 

αυξάνουν με ποσοστό 4% ετησίως. 

Αμέσως παρακάτω παρουσιάζουμε σε πίνακα το σύνολο των εσόδων/εξόδων, 

καθώς επίσης και τα μέσα ετήσια έσοδα/έξοδα της επένδυσης. 
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Πίνακας 19: Αναλυτική παρουσίαση δαπανών (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης) 
ΕΤΗ 2020 2021 2022 2023 2024

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 410.000,00 426.400,00 443.456,00 461.194,24 479.642,01

ΣΥΝΟΛΟ 2.220.692,25 € 410.000,00 € 426.400,00 € 443.456,00 € 461.194,24 € 479.642,01 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 2.220.692,25 € 410.000,00 € 426.400,00 € 443.456,00 € 461.194,24 € 479.642,01 €

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (Εξ. 
Συμβούλων κ.λ.π.) ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 282.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.402.800,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 282.800,00 €

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 1.402.800,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 282.800,00 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 41.624,16

ΣΥΝΟΛΟ 204.040,20 € 40.000,00 € 40.400,00 € 40.804,00 € 41.212,04 € 41.624,16 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 204.040,20 € 40.000,00 € 40.400,00 € 40.804,00 € 41.212,04 € 41.624,16 €

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1.220.000,00 1.333.200,00 1.346.532,00 1.359.997,32 1.373.597,29

ΣΥΝΟΛΟ 6.633.326,61 € 1.220.000,00 € 1.333.200,00 € 1.346.532,00 € 1.359.997,32 € 1.373.597,29 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 4 6.633.326,61 € 1.220.000,00 € 1.333.200,00 € 1.346.532,00 € 1.359.997,32 € 1.373.597,29 €

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 225.000,00 229.500,00 234.090,00 238.771,80 243.547,24

ΣΥΝΟΛΟ 1.170.909,04 € 225.000,00 € 229.500,00 € 234.090,00 € 238.771,80 € 243.547,24 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 5 1.170.909,04 € 225.000,00 € 229.500,00 € 234.090,00 € 238.771,80 € 243.547,24 €

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 6 50.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 83.248,32

ΣΥΝΟΛΟ 408.080,40 € 80.000,00 € 80.800,00 € 81.608,00 € 82.424,08 € 83.248,32 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 7 408.080,40 € 80.000,00 € 80.800,00 € 81.608,00 € 82.424,08 € 83.248,32 €

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 10.406,04

ΣΥΝΟΛΟ 51.010,05 € 10.000,00 € 10.100,00 € 10.201,00 € 10.303,01 € 10.406,04 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 8 51.010,05 € 10.000,00 € 10.100,00 € 10.201,00 € 10.303,01 € 10.406,04 €

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Παράλληλα παραθέτουμε τις λειτουργικές δαπάνες, σε προβολή σε βάθος 5ετίας, 

έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία, όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 20: Συγκεντρωτική παρουσίαση δαπανών λειτουργίας και αντικατάστασης (€, 
σταθ. Τιμές έτους βάσης) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (€,  ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)

ΕΤΟΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ & 

ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΙΤΩΝ (Εξ. 

Συμβούλων κ.λ.π.)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΥΛΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

2020 410.000,00 280.000,00 40.000,00 1.220.000,00 225.000,00 10.000,00 80.000,00 10.000,00 2.275.000,00
2021 426.400,00 280.000,00 40.400,00 1.333.200,00 229.500,00 10.000,00 80.800,00 10.100,00 2.410.400,00
2022 443.456,00 280.000,00 40.804,00 1.346.532,00 234.090,00 10.000,00 81.608,00 10.201,00 2.446.691,00
2023 461.194,24 280.000,00 41.212,04 1.359.997,32 238.771,80 10.000,00 82.424,08 10.303,01 2.483.902,49
2024 479.642,01 282.800,00 41.624,16 1.373.597,29 243.547,24 10.000,00 83.248,32 10.406,04 2.524.865,06
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.220.692,25 1.402.800,00 204.040,20 6.633.326,61 1.170.909,04 50.000,00 408.080,40 51.010,05 12.140.858,55
ΣΥΝΟΛΟ 2.220.692,25 1.402.800,00 204.040,20 6.633.326,61 1.170.909,04 50.000,00 408.080,40 51.010,05 12.140.858,55
Σημειώσεις
1. Η ακριβής περιγραφή κάθε δαπάνης να αναφερθεί στον τίτλο κάθε στήλης, σε συμφωνία με το φύλλο "ανάλυση δαπανών", από όπου και πρέπει να ληφθούν οι τιμές.
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Όπως γίνεται κατανοητό με την αποτύπωση των προβολών σε βάθος 5ετίας, το 

σύνολο των λειτουργικών εξόδων στο έτος αναφοράς (2021) ανέρχονται σε 

2.275.000,00 €, και καταλήγει στο τελευταίο έτος αναφοράς σε 2.524.865,06 €, 

ακολουθώντας αυξητική τάση, λόγω των αποσβέσεων των έργων και της 

αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων, αλλά και των ποσών που οφείλονται στον Δήμο 

Δελφών. 

Αμέσως παρακάτω στο διάγραμμα που ακολουθεί καταγράφεται διαγραμματικά η 

πορεία των δαπανών σε όλα τα έτη που εξετάζουμε.  

 
Διάγραμμα 4: Συνολικές πρόσθετες δαπάνες σε βάθος 5ετίας 
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2.275.000,00

2.410.400,00

2.446.691,00

2.483.902,49

2.524.865,06

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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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 τα έτη 2021 – 2025 

Έχοντας εξετάσει το σύνολο των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, κρίνεται 

σκόπιμο να προβούμε σε προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους στις 

διάφορες κατηγορίες του στα έτη 2021 – 2025, σύμφωνα με τους κανόνες 

κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος (Αρ. Απ. 135275/22-05-2017 

ΦΕΚ Β΄ 1751/2017). 

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί τα λειτουργικά έξοδα 

και τα έσοδα της επιχείρησης, στο χρονικό διάστημα 2021 – 2025, ώστε άμεσα να 

επιλύσουμε το ζήτημα της τιμολόγησης κοστολόγησης σύμφωνα με τους κανόνες της 

ΚΥΑ. 

Πίνακας 21: Λειτουργικά Έξοδα και Έσοδα ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2021 - 2025 

0 1 2 3 4
Αγορές και διαφορά (  +,-  ) αποθεμάτων 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,04 41.624,16
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 410.000,00 426.400,00 443.456,00 461.194,24 479.642,01
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 282.800,00
Παροχές τρίτων 1.220.000,00 1.333.200,00 1.346.532,00 1.359.997,32 1.373.597,29
Φόροι - Τέλη 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 10.406,04
Διάφορα έξοδα 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,08 83.248,32
Τόκοι & Συναφή έξοδα 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 225.000,00 229.500,00 234.090,00 238.771,80 243.547,24
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 2.275.000,00 2.410.400,00 2.446.691,00 2.483.902,49 2.524.865,06
Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος 790.000,00 782.100,00 782.100,00 774.279,00 774.279,00
Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,12 124.872,48

ΕΣΟΔΑ
Σύνολο εσόδων 2.673.152,32 2.696.365,34 2.727.260,07 2.777.110,90 2.830.226,22
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, 
αποχέτευσης, τέλους κύκλου νερού / Μ3 χρέωσης) 2.623.152,32 2.646.115,34 2.676.758,82 2.726.357,15 2.779.218,69
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 
χρέωσης) 50.000,00 50.250,00 50.501,25 50.753,76 51.007,53
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων 
/ Μ3 χρέωσης) 2.673.152,32 2.696.365,34 2.727.260,07 2.777.110,90 2.830.226,22

Αιτιολογία 0 1 2 3 4
Κυβικά άντλησης νερού 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Κυβικά κατανάλωσης 2.136.930 2.147.557 2.158.237 2.168.971 2.179.758
Κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου κεφαλαίου σε εναλλακτικές 
τοποθετήσεις 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00
Συνολο κόστους έργων χωρίς ΦΠΑ που έχουν κατασκευαστεί                                                100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00

ΕΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΕΞΟΔΑ

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 
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1. Επιλύουμε και βρίσκουμε το Κόστος Κεφαλαίου (Κ) που είναι: 
1.1. Το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο στο έτος 2021 αναμένεται να 

ανέλθει σε 0,259 €/Μ3 και βρίσκεται αν διαιρέσουμε τις αποσβέσεις / του Μ3 

κατανάλωσης που στην περίπτωσή μας είναι: 225.000,00 € / 2.136.930 = 

0,105 €/Μ3, ενώ στο έτος 2025 αναμένεται να ανέλθει σε 0,112 €/Μ3 και 

βρίσκεται αν διαιρέσουμε τις αποσβέσεις / του Μ3 κατανάλωσης που στην 

περίπτωσή μας είναι: 243.547,24 € / 2.179.758 = 0,112 €/Μ3, δίνοντάς μας 

μέση τιμή στην περίοδο επίλυσης 0,108 €/Μ3 

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 ΔΕΥΑ Δελφών στο έτος 

2021 αναμένεται να ανέλθει σε 0,006 €/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: 

12.000,00 € / 2.136.930 = 0,006 €/Μ3. Αντίστοιχα στο έτος 2025 αναμένεται 

να ανέλθει σε 0,006 €/Μ3 που στην περίπτωσή μας είναι 13.000,00 € / 

2.179.758 = 0,006 €/Μ3, δίνοντάς μας μέση τιμή στην περίοδο επίλυσης 

0,006 €/Μ3 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι το Κόστος Κεφαλαίου (Κ) να αναμένεται να ανέλθει 

στο έτος 2021 σε 0,111 €/Μ3 που αποτελείται από το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο 

κεφάλαιο και το κόστος ευκαιρίας, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένεται να 

ανέλθει σε 0,118 €/Μ3, με την μέση τιμή να βρίσκεται σε 0,114 €/Μ3. 

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 ΔΕΥΑ Δελφών που 

αναμένονται να ανέλθουν στο έτος 2021 σε 0,197 €/Μ3, ενώ στο τελευταίο 

έτος αναφοράς (2025) αναμένονται να ανέλθουν σε 0,225 €/Μ3, με την μέση 

τιμή να προσδιορίζεται σε 0,210 €/Μ3. 

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 ΔΕΥΑ Δελφών που στο έτος 2021 αναμένεται να ανέλθουν σε 
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0,487 €/Μ3, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένονται να ανέλθουν σε 

0,470 €/Μ3, με την μέση τιμή να προσδιορίζεται σε 0,477 €/Μ3. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι το Λειτουργικό Κόστος (Λ) να αναμένεται να ανέλθει 

στο έτος 2021 σε 0,683 €/Μ3 που αποτελείται από τις σταθερές δαπάνες και τις 

μεταβλητές δαπάνες, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένεται να ανέλθει σε 

0,695 €/Μ3, με την μέση τιμή να βρίσκεται σε 0,688 €/Μ3. 

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 ΔΕΥΑ Δελφών για το έτος 2021 αναμένεται να ανέλθει σε 0,220 

€/Μ3, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένεται να ανέλθει σε 0,294 €/Μ3, με 

την μέση τιμή να προσδιορίζεται σε 0,272 €/Μ3. 
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 ΔΕΥΑ Δελφών για το έτος 2021 

αναμένεται να ανέλθει σε (120.000,00 € / 2.136.930 = 0,056 €/Μ3) 0,056 €/Μ3, 

ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένεται να ανέλθει σε (124.872,48 € / 

2.179.758 = 0,057 €/Μ3) 0,057 €/Μ3, με την μέση τιμή να προσδιορίζεται σε 0,057 
€/Μ3. 
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Πίνακας 22: Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2021 
- 2025 

Αιτιολογία 0 1 2 3 4 Μέση τιμή
Κόστος Κεφαλαίου 0,111 0,112 0,114 0,116 0,118 0,114
     Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο 0,105 0,107 0,108 0,110 0,112 0,108
     Κόστος Ευκαιρίας 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Λειτουργικό Κόστος 0,683 0,684 0,688 0,689 0,695 0,688
     Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες 0,197 0,203 0,210 0,217 0,225 0,210
     Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες 0,487 0,480 0,478 0,472 0,470 0,477
Κόστος συντήρησης 0,220 0,275 0,280 0,289 0,294 0,272
Κόστος Διοίκησης & άλλα 0,056 0,056 0,057 0,057 0,057 0,057
Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,0702 1,1280 1,1392 1,1512 1,1643 1,13

Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους ετών 2021 - 2025

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

 

Από την επίλυση των δεδομένων στην περίοδο αναφοράς 2021 – 2025, 

διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή του χρηματοοικονομικού κόστους για την ΔΕΥΑ 

Δελφών σε όλη την περίοδο αναφοράς ανέρχεται σε 1,13 €/Μ3, όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 23: Μέση τιμή πρόβλεψης Χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Δελφών 
ετών 2021 - 2025 

Αιτιολογία Μέση τιμή
Κόστος Κεφαλαίου 0,114
     Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο 0,108
     Κόστος Ευκαιρίας 0,006
Λειτουργικό Κόστος 0,688
     Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες 0,210
     Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες 0,477
Κόστος συντήρησης 0,272
Κόστος Διοίκησης & άλλα 0,057
Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,1306

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

 

Ανακεφαλαιώνοντας και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 135275, ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-

2017 υπουργική απόφαση, παρατηρούμε ότι το μέσο κόστος κεφαλαίου προβλέπεται 

να ανέλθει σε 0,114 €/Μ3, που σε ποσοστό επί του μέσου χρηματοοικονομικού 

κόστους αποτελεί το 10,10%, το μέσο λειτουργικό κόστος προβλέπεται να ανέλθει σε 

0,688 €/Μ3, που σε ποσοστό επί του μέσου χρηματοοικονομικού κόστους αποτελεί 

το 60,84%, το μέσο κόστος συντήρησης προβλέπεται να ανέλθει σε 0,272 €/Μ3, που 

σε ποσοστό επί του μέσου χρηματοοικονομικού κόστους αποτελεί το 24,04% και 
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τέλος το μέσο κόστος διοίκησης & άλλα προβλέπεται να ανέλθει σε 0,057 €/Μ3, που 

σε ποσοστό επί του μέσου χρηματοοικονομικού κόστους αποτελεί το 5,02%. 

 

Διάγραμμα 5: Μέση τιμή χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Δελφών σε βάθος 5ετίας 
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Παράλληλα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα της περιόδου αναφοράς (2021 – 2025), 

διαπιστώνουμε ότι η μέση σταθμισμένη τιμή νερού ανά Μ3 χρέωσης προβλέπεται να 

διαμορφωθεί, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα αμέσως παρακάτω. 

 

Πίνακας 24: Τιμή πρόβλεψης σταθμισμένης τιμής νερού της ΔΕΥΑ Δελφών ετών 
2021 - 2025 

Αιτιολογία 0 1 2 3 4 Μέση τιμή
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, 
αποχέτευσης/ Μ3 χρέωσης) 1,2275 1,2322 1,2403 1,2570 1,2750 1,246
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 
χρέωσης) 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,0234 0,023
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων 
πωλήσεων / Μ3 χρέωσης) 1,2509 1,2555 1,2637 1,2804 1,2984 1,270

Προσδιορισμός μέσης σταθμισμένης τιμής νερού ΔΕΥΑ ετών 2021 - 2025

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

 

Όπως γίνεται κατανοητό η μέση σταθμισμένη τιμή σε κάθε έτος σε όλη την 5ετία που 

αναλύουμε, είναι υψηλότερη αυτής του χρηματοοικονομικού κόστους με αποτέλεσμα 

η ΔΕΥΑ να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ. Η διαφορά που υφίσταται 

μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κόστους, θα μεταφερθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 
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του 50% στα αποθεματικά, προκειμένου η ΔΕΥΑ στο διάστημα της 5ετίας να 

εκτελέσει έργα με ίδια έσοδα ποσού 600,00 χιλ. €. 

Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε την μέση σταθμισμένη τιμή των έτών 2021 – 2025 

που προβλέπεται να διαμορφωθεί, 

 

Πίνακας 25: Τιμή πρόβλεψης μέσης σταθμισμένης τιμής νερού της ΔΕΥΑ Δελφών 
ετών 2021 - 2025 

Αιτιολογία Μέση τιμή
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, 
αποχέτευσης / Μ3 χρέωσης) 1,246

Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης) 0,023
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων 
/ Μ3 χρέωσης) 1,270

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

 

ως ακολούθως: 

1. Η μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης / Μ3) σε 

1,246 €/Μ3 

2. Η μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης) σε 0,023 €/Μ3 

και τέλος 

3. Η μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 χρέωσης), 

σε 1,270 €/Μ3. 

Ουσιαστικά με την προτεινόμενη τιμολόγηση η ΔΕΥΑ Δελφών σε όλη την διάρκεια 

της περιόδου αναφοράς, θα παρουσιάζει θετική μέση διαφορά μεταξύ μέσου 

συνολικού χρηματοοικονομικού κόστους και μέσης σταθμισμένης τιμής της τάξης του 

12,31%, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία θα καλύπτει στο σύνολό της, τις 

απαιτήσεις τόσο της Οδηγίας – Πλαίσιο, όσο και της ΚΥΑ με αριθ. 135275/2017 

(ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017). Με δεδομένο ότι όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, η 

εταιρεία στην επόμενη 5ετία θα εκτελέσει έργα 600,00 χιλ €, με ίδια έσοδα, που ως 

αποτέλεσμα θα έχει αυτά να μεταφερθούν στα αποθεματικά, διαπιστώνεται ότι η 

διαφορά μεταξύ μέσου συνολικού χρηματοοικονομικού κόστους και μέσης 

σταθμισμένης τιμής περιορίζεται στο ποσοστό του 6,16%, ποσοστό ικανό για την 

ερυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

Ειδικότερα όπως παρατηρούμε στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω, η μέση 

σταθμισμένη τιμή εσόδων, υπερτερεί του συνολικού χρηματοοικονομικού κόστους σε 

όλα τα έτη αναφοράς, υποδηλώνοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι η ΔΕΥΑ Δελφών 
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καλύπτει στο σύνολό της, τις απαιτήσεις τόσο της Οδηγίας – Πλαίσιο, όσο και της 

ΚΥΑ με αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017). 

 

Πίνακας 26: Τιμή πρόβλεψης μέσης σταθμισμένης τιμής νερού και συνολικού 
χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2021 - 2025 

Αιτιολογία 0 1 2 3 4 Μέση τιμή

Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,0702 1,1280 1,1392 1,1512 1,1643 1,1306
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων 
πωλήσεων / Μ3 χρέωσης) 1,2509 1,2555 1,2637 1,2804 1,2984 1,2698

Διαφορά υπέρ εσόδων 0,1807 0,1276 0,1244 0,1292 0,1341 0,1392
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 

 

Η απεικόνιση του ανωτέρω πίνακα παρατίθεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, όπου 

και φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο η διαφορά εσόδων – χρηματοοικονομικού 

κόστους σε κάθε έτος αναφοράς. 

 

Διάγραμμα 6: Πρόβλεψη μέσης σταθμισμένης τιμής νερού και συνολικού 
χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ Δελφών σε βάθος 5ετίας 
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Συνεχίζοντας την ανάλυση, στον αμέσως επόμενο πίνακα παρουσιάζουμε την 

ανάλυση των ταμειακών ροών της επένδυσης. 

Όπως εμφανίζεται στην στήλη (1) το σύνολο της επένδυσης ανέρχεται σε 

20.694.586,00 € με την καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης για επιτόκιο 

προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε 18.684.524,00 €. 

Το σύνολο των εσόδων όπως εμφανίζεται στη στήλη (2) ανέρχονται σε 

13.704.115,00 € με την καθαρή παρούσα αξία των εσόδων για επιτόκιο 

προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε 12.187.930,00 €. 

Το σύνολο των εξόδων όπως εμφανίζεται στη στήλη (3) ανέρχονται σε 12.140.859,00 

€ με την καθαρή παρούσα αξία των εξόδων για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να 

ανέρχεται σε 10.789.655,00 €. 

Η υπολειμματική αξία όπως εμφανίζεται στη στήλη (4) ανέρχεται σε 323,00 € με την 

καθαρή παρούσα αξία για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε 311,00 €. 

Τέλος η καθαρή ταμειακή ροή όπως εμφανίζεται στη στήλη (5) ανέρχεται σε -

19.131.007,00 € με την καθαρή παρούσα αξία για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να 

ανέρχεται σε -17.286.149,00 €. 
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Πίνακας 27: Ανάλυση ταμειακών ροών (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης) 

ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ

(1) (2) (3) (4) (5) = (2)+(4)-(1)-(3)
2021 5.694.586 2.673.152 2.275.000 -5.296.434
2022 5.000.000 2.696.365 2.410.400 -4.714.035
2023 4.000.000 2.727.260 2.446.691 -3.719.431
2024 3.000.000 2.777.111 2.483.902 -2.706.792
2025 3.000.000 2.830.226 2.524.865 -2.694.639
2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
2030 0 0
2031 0
2032 0
2033 0
2034 0
2035 0
2036 0
2037 0
2038 0
2039 0
2040 0
2041 0
2042 0
2043 0
2044 0
2045 0
2046 0
2047 0
2048 0
2049 0
2050 323 323

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4%

ΣΥΝΟΛΟ 20.694.586 13.704.115 12.140.859 323 -19.131.007

NPV 18.684.524 12.187.930 10.789.655 311 -17.286.149

Σημειώσεις
1. Η υπολειμματική αξία της επένδυσης υπολογίζεται στο τελευταίο έτος της χ/ο ανάλυσης, ενώ όλα τα προηγούμενα έτη συμπληρώνονται με την τιμή 0.

(Εάν κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να προστεθεί ένα νέο φύλλο εργασίας στο οποίο να αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας.)

2. Όλες οι υπόλοιπες στήλες ενημερώνονται αυτόματα από τα άλλα φύλλα εργασίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (€,  ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)

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

 

Προβαίνοντας δε σε παραβολή εσόδων – εξόδων σε βάθος 5ετίας, διαπιστώνεται ότι 

αναφέρθηκε και ανωτέρω, ότι δηλαδή σε βάθος χρόνου θα υπάρχει πάντοτε θετικό 

υπόλοιπο μεταξύ εσόδων και εξόδων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της ΔΕΥΑ 

Δελφών να ανταπεξέρχεται στις λειτουργικές δαπάνες και παράλληλα να εκτελεί έργα 

που αποσκοπούν στο κοινωνικό όφελος της περιοχής όπου δραστηριοποιείται. 
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Τέλος, παρουσιάζουμε διάγραμμα προβλεπομένων εσόδων και εξόδων της 

επιχείρησης, όπου και διαπιστώνεται, ότι σε όλη την χρονική περίοδο αναφοράς της 

μελέτης τα έσοδα είναι περισσότερα των λειτουργικών εξόδων, ώστε αφενός να 

διατηρείται η αρχή της αυτοτέλειας της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από 

το άρθρο 21 του Ν. 2937/01 και αφετέρου λαμβάνεται υπόψη η Οδηγία – Πλαίσιο 

2000/60/ΕΚ που περιλαμβάνει και την αρχή της ανάκτησης του κόστους, αλλά και την 

αριθ. 135275 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί έγκρισης γενικών 

κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. 

 

Διάγραμμα 7: Σύνολο εσόδων – λειτουργικών εξόδων ΔΕΥΑ Δελφών σε βάθος 5ετίας 
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2.673.152,32 2.696.365,34 2.727.260,07 2.777.110,90 2.830.226,22

2.275.000,00
2.410.400,00 2.446.691,00 2.483.902,49 2.524.865,06

ΣΧΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Στον αμέσως επόμενο πίνακα παρουσιάζουμε τον υπολογισμό των προεξοφλημένων 

καθαρών εσόδων της πράξης της επένδυσης. 

Όπως εμφανίζεται στην σειρά (3) το σύνολο της επένδυσης ανέρχεται σε 

20.694.586,00 € με την καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης για επιτόκιο 

προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε 18.684.524,00 €. 

Η υπολειμματική αξία όπως εμφανίζεται στην σειρά (4) με την καθαρή παρούσα αξία 

της επένδυσης για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να ανέρχεται 311,00 €. 

Το σύνολο των εσόδων όπως εμφανίζεται στη σειρά (5) με την καθαρή παρούσα αξία 

των εσόδων για επιτόκιο προεξόφλησης 4% ανέρχεται σε 12.187.930,00. 

Το σύνολο των εξόδων όπως εμφανίζεται στη σειρά (6) με την καθαρή παρούσα αξία 

των εξόδων για επιτόκιο προεξόφλησης 4% ανέρχεται σε 10.789.655,00 €. 

Τα καθαρά έσοδα =  έσοδα + υπολειμματική αξία – δαπάνες λειτουργίας και 

αντικατάστασης όπως εμφανίζεται στη σειρά (7) με την καθαρά παρούσα αξία να 

ανέρχεται σε 1.398.586,00 € για επιτόκιο προεξόφλησης 4%. 

Το συνολικό κόστος επένδυσης χωρίς απρόβλεπτα – Καθαρά έσοδα όπως 

εμφανίζεται στην σειρά (8) με την καθαρά παρούσα αξία να ανέρχεται σε 

17.285.938,00 €. 

Με βάση τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι η κατ΄ αναλογία εφαρμογή των 

προεξοφλημένων καθαρών εσόδων (%) ανέρχεται σε 92,51%, στοιχείο που δείχνει 

ότι η ΔΕΥΑ έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί για το σύνολο των επενδυτικών 

της σχεδίων. 
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Πίνακας 28: Υπολογισμός των προεξοφλημένων καθαρών εσόδων (€, σταθ. Τιμές 
έτους βάσης)  

Κύρια στοιχεία και παράμετροι Αξία Μη Προεξοφλημένη Αξία Προεξοφλημένη 
(Καθαρή παρούσα Αξία)

1 Περίοδος αναφοράς (έτη)

2 Χρηματοδοτικό προεξοφλητικό επιτόκιο(%)

3 Συνολικό κόστος επένδυσης χωρίς τα απρόβλεπτα (σε ευρώ) = [C] 20.694.586 € 18.684.524 €

4 Υπολειμματική αξία (σε ευρώ) 323 € 311 €

5 Έσοδα (σε ευρώ, προεξοφλημένα) 12.187.930 €

6 Δαπάνες λειτουργίας και αντικατάστασης (σε ευρώ, προεξοφλημένα) 10.789.655 €

7 Καθαρά έσοδα = έσοδα + υπολειμματική αξία– δαπάνες λειτουργίας και αντικατάστασης  (σε 
ευρώ, προεξοφλημένα) Þ [R] = (5) + (4) - (6) 1.398.586 €

8 Συνολικό κόστος επένδυσης χωρίς απρόβλεπτα - Καθαρά έσοδα Þ [C]-[R] = (3)-(7) 17.285.938 €

9 Κατ'αναλογία εφαρμογή των προεξοφλημένων καθαρών εσόδων (%) Þ (C-R)/C = (8)/(3)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
[άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

5

4%

92,51%

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

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ο υπολογισμός των προεξοφλημένων καθαρών 

εσόδων πράξης δείχνει ότι η ΔΕΥΑ Δελφών έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει 
στο επενδυτικό της πρόγραμμα με την προτεινόμενη τιμολόγηση, εφαρμόζοντας όλα 

όσα προβλέπονται από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα στοιχεία 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 29: Υπολογισμός συνολικού επιλέξιμου κόστους (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης) 

Αξία

1 Συνολικό επιλέξιμο κόστος πριν να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 61 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, μη προεξοφλημένο) 20.694.586

2 Κατ’ αναλογία εφαρμογή των προεξοφλημένων καθαρών εσόδων (%) 92,51%

3 Συνολικό επιλέξιμο κόστος λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 
61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, μη προεξοφλημένο) = (1)*(2) 19.145.542

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
(λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013)

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Επίπτωση της επένδυσης στην απασχόληση – Δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης 

Στον παρακάτω πίνακα με τίτλο «Επίπτωση της Επένδυσης στην Απασχόληση-

Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης» παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα 

για την απασχόληση λόγω της επένδυσης που πραγματοποιείται. Οι άμεσες 

επιπτώσεις στην απασχόληση είναι συνάρτηση των απασχολουμένων στην 

επένδυση, ενώ αντίστοιχα οι έμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση αποτελούν 

συνάρτηση του αριθμού των απασχολημένων στους κλάδους εισροών της 

επένδυσης και του αριθμού των απασχολημένων εξαιτίας της παραγωγής. 

Η συνολική επίπτωση στην απασχόληση είναι το άθροισμα των πρωτογενών 

ευκαιριών απασχόλησης που δημιουργεί η επένδυση και των δευτερογενών 

ευκαιριών απασχόλησης που δημιουργούν η ζήτηση των εισροών και η παραγωγή 

των εκροών. 

Στην περίπτωση της ΔΕΥΑ Δελφών η επίπτωση στην απασχόληση μας δείχνει ότι θα 

παραμείνουν συνολικά οι εννέα (9) μόνιμες θέσεις απασχόλησης στην ΔΕΥΑ 

Δελφών. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4257/2014 και κατόπιν 

αιτήματος της Επιχείρησης, αποφασίσθηκε η μετακίνηση είκοσι δύο (22) μονίμων 

υπαλλήλων του Δήμου Δελφών στην Επιχείρηση. Επιπλέον, η επιχείρηση έχει 

αιτηθεί την πρόσληψη δεκατριών (13) νέων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ 3Κ/2020. Με 

την οριστικοποίηση των προσλήψεων των νέων υπαλλήλων, θα πραγματοποιηθεί 

και η μετακίνηση των υπαλλήλων του Δήμου Δελφών στις οργανικές τους θέσεις.   

Συγχρόνως στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της 

ΔΕΥΑ Δελφών και σε συνδεδεμένες με τους παραπάνω φορείς επιχειρήσεις θα 

υπάρξουν δέκα πέντε θέσεις εργασίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι συνολικά για κάθε 

1.000.000,00 €, να δημιουργούνται 10,63 θέσεις απασχόλησης. 
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Πίνακας 30: Επίπτωση της επένδυσης στην απασχόληση - Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης (ποσά σε .000 euro και σταθερές τιμές) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ειδικευμένοι   
(άτομα)

Ανειδίκευτοι  
(άτομα)

Σύνολο 
(άτομα) Επένδυση Επίπτωση στην 

απασχόληση

Απασχολούμενοι στην επένδυση (πρωτογενώς) 22 0 22

Παραγωγή & προμήθεια εισροών στην επένδυση από 
άλλες επιχειρήσεις (δευτερογενώς Ι) 18 0 18

Κλάδοι αξιοποίησης της παραγωγής της επένδυσης σε 
άλλες επιχειρήσεις (δευτερογενώς ΙΙ) 3 1 4

ΣΥΝΟΛΟ 43 1 44

Αντιλαβανόμαστε ότι για κάθε: 1.000.000,00 €  δημιουργούνται 1,06 θέσεις απασχόλησης

Επίπτωση στην απασχόληση = (Απασχολούμενοι στην επένδυση πρωτογενώς + Αριθμός απασχολουμένων δευτερογενώς Ι & ΙΙ) / Επένδυση

20.694.586,33 1,0630800

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Επίπτωση της Επένδυσης στην Αποταμίευση 

Στον επόμενο πίνακα με τίτλο «Επίπτωση της επένδυσης στην αποταμίευση» 

παρουσιάζονται οι συνολικές επιπτώσεις μετά την επένδυση της ΔΕΥΑ Δελφών. 

Η αποταμίευση όπως είναι γνωστό έχει μεγάλη κοινωνικοοικονομική αξία λόγω του 

γεγονότος ότι η εξοικονόμηση των αποταμιευτικών πόρων αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για επενδύσεις και κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και 

προόδου. 

Για τον προσδιορισμό της επίπτωσης της επένδυσης στην αποταμίευση 

υπολογίζουμε το σύνολο του εισοδήματος που αποκτούν ή χάνουν από την 

επένδυση, ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης, άλλοι επιχειρηματικοί φορείς, οι 

εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, το κράτος και τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Οι συντελεστές οριακής ροπής προς αποταμίευση που χρησιμοποιούνται είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Για τον φορέα της επένδυσης    0,40 

 Για άλλους επιχειρηματικούς φορείς   0,40 

 Για τους εργαζόμενους     0,30 

 Για τους καταναλωτές (αρνητική)    0,05 

 Για το Κράτος      0,25 

 Για τα τραπεζικά ιδρύματα    0,00 

Ο συντελεστής προσαρμογής ανέρχεται σε 1,24 που προσδιορίζεται από την 

λογιστική τιμή της επένδυσης – αποταμίευσης, λαμβάνοντας υπόψη την οριακή προς 

αποταμίευση, την γνωστή οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου και το κοινωνικό 

επιτόκιο προεξόφλησης. 

Όταν η τιμή είναι ίση με το 1 αυτό σημαίνει ότι μία μονάδα επένδυσης και μία μονάδα 

κατανάλωσης έχουν την ίδια αξία για την κοινωνία ή την οικονομία. 

Στην περίπτωσή μας που η τιμή είναι 1,24 σημαίνει ότι η αποταμίευση – επένδυση 

έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από την κατανάλωση. Όπως δε εμφανίζεται στον 

πίνακα η κοινωνική αξία αποταμίευσης της επένδυσης ανέρχεται σε 16.708.698,42 € 

γεγονός που υποδηλώνει την συμβολή της επένδυσης στην Εθνική Οικονομία της 

Χώρας. 
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Πίνακας 31: Επίπτωση της επένδυσης στην αποταμίευση (ποσά σε .000 euro και σταθερές τιμές) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Σύνολο εισοδήματος 
που αποκτούν ή 
χάνουν από την 

επένδυση

Οριακή ροπή προς 
αποταμίευση

Επίπτωση (+) ή (-) 
στην αποταμίευση

Καθαρή αποταμίευση 
(αλγεβρικό άθροισμα)

Συντελεστής 
προσαρμογής

Κοινωνική αξία 
αποταμίευσης της 

επένδυσης

Φορέας Επένδυσης 20.694.586,33 0,40 8.277.834,53

Άλλοι επιχειρηματικοί φορείς 0,00 0,00 0,00

Εργαζόμενοι 2.220.692,25 0,30 666.207,67

Καταναλωτές -13.704.114,85 0,05 -685.205,74

Κράτος 20.694.586,33 0,25 5.173.646,58

Τράπεζες 0,00 0,00 0,00

Εξωτερικός Τομέας 0,00 0,00 0,00

Συντελεστής Προσαρμογής = π=(1-s)*q/i-s*q
π = αριθμός μονάδων κατανάλωσης
s = η οριακή ροπή προς αποταμίευση που δημιουργεί το σχέδιο επένδυσης από το πρόσθετο εισόδημά του (s=0,15)
q = η οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου (q=a) (q=0,06)
i = το κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης (i=k) (i=5%)

13.432.483,05 1,24 16.708.698,42

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Τέλος στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η επιβάρυνση των δημοτών από την 

επένδυση και όπως διαπιστώνουμε αυτή κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε 

σχέση με τον μέσο μηνιαίο μισθό ανά καταναλωτή ανέρχεται από 0,47% ως και 

0,50% στο τελευταίο έτος αναφοράς. 

 
Πίνακας 32: Δείκτες Επιβάρυνσης Καταναλωτών (Παρούσες αξίες έτους αναφοράς) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 0 1 2 3 4

Μέσος μηνιαίος μισθός Οικογ. Καταναλωτή 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.683,00

Μέσος ετήσιος μισθός Οικ. Καταναλωτή 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 20.196,00

Μέση δαπάνη/Μ3 νοικοκυριού για 
υπηρεσίες ύδρευσης - απ/σης 0,80 0,81 0,83 0,85 0,88

Μέση κατανάλωση σε Μ3/έτος 115 115 115 115 115

Ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες 
ύδρευσης - απ/σης 92,49 93,50 95,27 98,13 101,18

Μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες 
ύδρευσης - απ/σης 7,71 7,79 7,94 8,18 8,43

Ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για 
υπηρεσίες ύδρευσης - απ/σης 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28

Ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες 
ύδρευσης - απ/σης ως ποσοστό επί τοις % 
σε σχέση με τον μισθό

0,47% 0,47% 0,48% 0,50% 0,50%

Μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες 
ύδρευσης - απ/σης ως ποσοστό επί τοις % 
σε σχέση με τον μισθό

0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για 
υπηρεσίες ύδρευσης - απ/σης ως ποσοστό 
επί τοις % σε σχέση με τον μισθό 

0,0013% 0,0013% 0,0013% 0,0014% 0,0014%

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Συνολική αξιολόγηση – Ποιοτικές και Ποσοτικές Επιπτώσεις 

Όπως γνωρίζουμε η οικονομοτεχνική μελέτη που αναλύεται παραπάνω έχει πολλές 

ποσοτικές (μετρήσιμες) και ποιοτικές (μη μετρήσιμες αλλά αισθητές) επιπτώσεις. 

Η αξιολόγηση είναι αναγκαία λόγω του ότι πρέπει να συσχετισθούν οι διαφορετικές 

προτιμήσεις και οι διαφορετικοί επιθυμητοί σκοποί ώστε η λήψη της απόφασης να 

περιέχει τόσο ιδιωτικά – χρηματικά κριτήρια όσο και κοινωνικούς – οικονομικούς 

λόγους, όπου η προτεραιότητα δίνεται στην αύξηση της απασχόλησης, στην 

αναδιανομή του εισοδήματος ή στην καταπολέμηση της ανεργίας. 

Πέραν των στοιχείων οφέλους που περιγράφηκαν παραπάνω και τα οποία μπορούν 

να αποτιμηθούν, η ανάπτυξη της ΔΕΥΑ Δελφών θα επιφέρει και ποιοτικά οφέλη στην 

περιοχή και στην Οικονομία γενικότερα. Τέτοια οφέλη που δεν μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν περιλαμβάνουν: 

1. Την απόκτηση φήμης για την ευρύτερη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η 

ΔΕΥΑ Δελφών. 

2. Την αξιοποίηση της ΔΕΥΑ Δελφών από τις Τοπικές Αρχές σαν εργαλείο 

προβολής του Δήμου Δελφών και της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

Οι θετικές ποιοτικές (μη μετρήσιμες) επιπτώσεις ως προς την επένδυση είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Η εξασφάλιση της διοικητικής εφικτότητας μέσω της εμπειρίας και των επιλογών 

των ανώτατων, ανώτερων και κατώτερων στελεχών της επιχείρησης. 

2. Η παραγωγική αποτελεσματικότητα και η τεχνική εφικτότητα μέσω των εισροών 

και της ενσωμάτωσης της υψηλής τεχνολογίας. 

3. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων 

απασχόλησης, όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους συγκεντρώνει 

μεγάλα ποσοστά ανεργίας. 

4. Οι θετικές επιπτώσεις στην προστιθέμενη αξία ως ποσοστό αξίας στο προϊόν 

παραγωγής και στη σύνθεσή του. 

5. Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη με βάση την περιοχή εγκατάστασης του 

έργου. 

6. Οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και 

τέλος 

7. Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με 

τις κοινωνικές επιπτώσεις λόγω της επένδυσης του φορέα. 
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Από την πιο πάνω τεχνικοοικονομική ανάλυση συμπεραίνουμε ότι από καθαρά 

τεχνικοοικονομικά κριτήρια αλλά και από οικονομική και κοινωνική άποψη η ΔΕΥΑ 

Δελφών είναι βιώσιμη και η λειτουργία της, συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής 

λόγω της θετικής παρούσας αξίας που εμφανίζει, αλλά και του εσωτερικού βαθμού 

αποδοτικότητας, που καθιστά αυτό θετικό από κάθε άποψη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν στο 2ο μέρος Επιχειρησιακού Σχεδίου, όπου και 

διεξοδικά αναλύθηκε η νέα προτεινόμενη τιμολόγηση, έχουμε να αναφέρουμε τα 

ακόλουθα: 

1ο) Πρώτο στοιχείο που τροποποιείται είναι η επανεκτίμηση της ωφέλιμης 

χρησιμότητας παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΥΑ Δελφών, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η δαπάνη αποσβέσεων. 

2ο) Δεύτερο στοιχείο που τροποποιείται είναι τα πάγια τέλη που πρέπει να 

προσεγγίζουν 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: 

a) Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα 4,00 

€/μήνα για τους οικιακούς χρήστες των ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ Δεσφίνας, ΤΚ 

Αγίας Ευθυμίας ΔΚ Άμφισσας, ΔΚ Ιτέας και ΔΚ Κίρρας. 

b) Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα 3,00 

€/μήνα για τους λοιπούς οικιακούς χρήστες. 

c) Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης για το Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες, 

Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργοτάξια, ΝΠΔΔ θα πρέπει να ανέλθει 

σε 6,00 €/μήνα. 

3ο) Τρίτο στοιχείο που τροποποιείται, είναι το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά 

έκδοση λογαριασμού που θα ανέρχεται σε 1,00 €/έκδοση λογαριασμού και θα 

προορίζεται για αντικατάσταση υδρομέτρων νέας τεχνολογίας. 

4ο) Τεταρτο στοιχείο που τροποποιείται είναι η εφαρμογή εννιαίου τιμολογίου ανά 

κατηγορία υδροδότησης των Τ.Κ. του δήμου δελφών. Συγκεκριμένα, να γίνει 

διάκρηση των Τ.Κ. σε τρεις (3) κατηγορίες: 

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) 

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) 
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3η κατηγορία: παροχή διυλισμένου νερού με χρήση αντλιοστασίων  

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), που διαχωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: 

a) 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.  

b) παροχή διυλισμένου νερού χωρίς χρήση αντλιοστασίων Δ.Κ. Άμφισσας, 

Δ.Κ. Ιτέας και Τ.Κ. Κίρρας 

c) 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. 

5ο) Πέμπτο στοιχείο που τροποποιείται, είναι οι κλίμακες, έτσι ώστε να 

περιλαμβάνουν όλα όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ περί έγκρισης γενικών 

κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β 1751/22-05-

2017), 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.  
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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
5η κλίμακα  251 > και άνω Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

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

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

3η κλίμακα 251 Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201
Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. Γραβιάς 

(Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. Ιτέας (Τ.Κ. 
Τριταίας) Τιμή

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
5η κλίμακα  251 > και άνω Μ3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών, Δ.Ε. 
Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής) και Δ.Ε. 

Ιτέας (Τ.Κ. Τριταίας) Τιμή
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 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Αγίας 
Ευθυμίας Τιμή

1η κλίμακα 0-40 Μ3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535 0,3570
  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 1,0000 1,0000 1,0100 1,0201

Οικιακοί χρήστες ΔΕ Άμφισσας (Δ.Κ. Άμφισσας, Δ.Κ. Ιτέας και 
Τ.Κ. Κίρρας) Τιμή

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 0,7000 0,8000 0,9090 1,0201

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

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
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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 

Τιμολόγιο Δημοσίου, Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Τιμή
1η κλίμακα 0-40 Μ3 0,5500 0,5500 0,5500 0,5555 0,5611

  2η κλίμακα 41 > Μ3 1,5000 1,5000 1,5000 1,5150 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: 

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  
 

6ο) Έκτο στοιχείο που τροποποιείται 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 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. 

7ο) ̈ Εβδομο στοιχείο που τροποποιείται 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. 

8ο) Όγδοο, την διεύρυνση των ειδικών τιμολογίων, ώστε επιτυγχάνονται όλες εκείνες 

οι οικονομίες κλίμακας, που καλύπτουν το χρηματοοικονομικό κόστος, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της αριθ. Απ. 135275/22-05-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/2017. 

9ο) Με βάση τον υπολογισμό του  Χρηματοοικονομικού Κόστους σύμφωνα με 
τους κονόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος (Αρ. 
Απ. 135275/22-05-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/2017) για τα έτη 2021 – 2025 του μέσο 
χρηματοοικονομικό κόστος σε όλη την περίοδο αναφοράς προβλέπεται να 
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διαμορφωθεί σε 1,1306 €/Μ3, εκ του οποίου το μέσο κόστος κεφαλαίου 
προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 0,114 €/Μ3 (αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο 
κεφάλαιο 0,108 €/Μ3, κόστος ευκαιρίας 0,006 €/Μ3), το μέσο λειτουργικό 
κόστος προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 0,688 €/Μ3 (λειτουργικό κόστος με 
σταθερές δαπάνες 0,210 €/Μ3, λειτουργικό κόστος με μεταβλητές δαπάνες 
0,477 €/Μ3), το μέσο κόστος συντήρησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 
0,272 €/Μ3 και τέλος του μέσο κόστος διοίκησης & άλλα προβλέπεται να 
διαμορφωθεί σε 0,057 €/Μ3. Παρακάτω παραθέτουμε τον προσδιορισμό του 
μέσου χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ Δελφών στην περίοδο 
αναφοράς 2021 – 2025. 

Αιτιολογία Μέση τιμή
Κόστος Κεφαλαίου 0,114
     Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο 0,108
     Κόστος Ευκαιρίας 0,006
Λειτουργικό Κόστος 0,688
     Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες 0,210
     Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες 0,477
Κόστος συντήρησης 0,272
Κόστος Διοίκησης & άλλα 0,057
Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,1306

 

10ο) Αντίστοιχα η μέση σταθμισμένη τιμή της περιόδου αναφοράς (2021-
2025), προβλέπεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως: α) η μέση σταθμισμένη 

τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης / Μ3) προβλέπεται να 

διαμορφωθεί σε 1,246 €/Μ3, β) η μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / 

Μ3 χρέωσης) προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 0,023 €/Μ3 και τέλος γ) η μέση 

σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 χρέωσης), 

προβλέπεται να διαμορφθεί σε 1,270 €/Μ3. Με την προτεινόμενη τιμολόγηση η 

ΔΕΥΑ Δελφών σε όλη την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, θα παρουσιάζει 

θετική μέση διαφορά μεταξύ μέσου συνολικού χρηματοοικονομικού κόστους και 

μέσης σταθμισμένης τιμής της τάξης του 12,31%, γεγονός που δείχνει ότι η 

εταιρεία θα καλύπτει στο σύνολό της, τις απαιτήσεις τόσο της Οδηγίας – Πλαίσιο, 

όσο και της ΚΥΑ με αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017). Παρακάτω 

παραθέτουμε τον προσδιορισμό της μέσης σταθμισμένης τιμής νερού ανά Μ3, της 

ΔΕΥΑ Δελφών στην περίοδο αναφοράς (2021 – 2025). 
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Αιτιολογία Μέση τιμή
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, 
αποχέτευσης / Μ3 χρέωσης) 1,246

Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης) 0,023
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων 
/ Μ3 χρέωσης) 1,270  

 

Η διαφορά μεταξύ μέσης τιμής πώλησης και συνολικού χρηματοοικονομικού κόστους 

παραμένει θετική σε όλη την περίοδο αναφοράς, όπως φαίνεται και στον πίνακα που 

παρατίθεται παρακάτω: 

Αιτιολογία 0 1 2 3 4 Μέση τιμή

Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,0702 1,1280 1,1392 1,1512 1,1643 1,1306
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων 
πωλήσεων / Μ3 χρέωσης) 1,2509 1,2555 1,2637 1,2804 1,2984 1,2698

Διαφορά υπέρ εσόδων 0,1807 0,1276 0,1244 0,1292 0,1341 0,1392  

 

Ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψην, είναι οι απώλειες των φυσικών πόρων 

της επιχείρησης που μπορούν να ανακτηθούν, που στο έτος 2019 ανέρχονται στο 

20,09%, που συνεπάγεται απώλεια της τάξης των 152.336,86 € ετησίως σε κόστος. 

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί στοιχείο που οφείλει να προσέξει η ΔΕΥΑ Δελφών, 

γιατί μειώνοντας τις διαρροές και την μη τιμολογούμενη ποσότητα, στοιχείο που 

προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε ένα βαθμό με την ολοκλήρωση των 

επενδύσεων, θα κατορθώσει να λύσει σημαντικά προβλήματα και να μειώσει ακόμη 

περισσότερο το κόστος λειτουργίας της. Αυτό απαιτεί συνδυασμένες επενδύσεις στον 

τομέα του τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και στον τομέα της αντικατάστασης των 

υδρομετρητών, όπου αυτό επιβάλλεται με άλλα νέας τεχνολογίας.  

Ειδικότερα οι συμβατικοί υδρομετρητές θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα 

αυτοματοποιημένης ανάγνωσης (AMR) που θα οδηγούν σε: 

1. Διασφαλισμένη αύξηση των εσόδων της Εταιρείας. 

2. Δυνατότητα άμεσης τιμολόγησης σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή. 

3. Δικαιότερη τιμολόγηση και χρέωση των πελατών. 

4. Αποφυγή σφαλμάτων χρέωσης. 

5. Μείωση χρόνου συλλογής δεδομένων. 

6. Ανίχνευση εσωτερικών διαρροών στα δίκτυα των καταναλωτών. 

7. Συνδυασμό αυτόματης καταμέτρησης, παρακολούθησης διαρροών, 

επικοινωνία με καταναλωτή. 
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Όπως διαπιστώνεται η ΔΕΥΑ Δελφών, εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες παραδοχές 

καλύπτει πλήρως το οικονομικό κόστος και το κόστος ανάκτησης φυσικών πόρων, 

αλλά και το περιβαλλοντικό τέλος που αναμένονται να επιβληθούν από την αρχή του 

επόμενου έτους, λόγω του γεγονότος ότι η μέση σταθμισμένη τιμή κόστους της 

εταιρείας προβλέπεται να διαμορφωθεί όπως προαναφέρθηκε σε 1,1306 €/Μ3 σε όλη 

την περίοδο αναφοράς με την μέση σταθμισμένη τιμή που προέρχεται από τα έσοδα 

ύδρευσης και αποχέτευσης να προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,2698 €/Μ3 σε όλη 

την περίοδο αναφοράς.  

Έχοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, αλλά και το σύνολο των 

πληροφοριών που τέθηκαν στην διάθεσή μας καταδεικνύεται ότι η ΔΕΥΑ Δελφών, με 

την προσαρμογή της τιμολόγησης θα εφαρμόζει πλήρως την απόφαση με αριθ. 

135275 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) περί έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης 

και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.  

Παράλληλα, η ΔΕΥΑ Δελφών, θα πρέπει να προβεί σε χρήση και εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων τεχνολογίας, με σκοπό πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δημοτών και με στόχο: 

1. Την μείωση των δαπανών και ειδικότερα την σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων 

από την ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών 

2. Την αύξηση της εισπραξιμότητας μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών 

3. Την αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης από την συχνότερη έκδοση, άρα 

και είσπραξη λογαριασμών 

4. Την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, που ως αποτέλεσμα θα έχει 

την μείωση των δημοτών – πελατών στον χώρο εργασίας της επιχείρησης 

5. Την αποστολή ειδοποιήσεων στους δημότες – καταναλωτές για βλάβες διακοπές 

6. Την προστασία του περιβάλλοντος λόγω του περιορισμού κατανάλωσης χαρτιού 

για έντυπα λογαριασμών και φακέλων 

7. Την διευκόλυνση ατόμων που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα (ΑΜΕΑ) 

8. Την πρόσβαση των καταναλωτών στους λογαριασμούς τους, 24 ώρες το 24ώρο 

από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, κλπ για ευκολία στην 

ηλεκτρονική πληρωμή. 

Με δεδομένο ότι η επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετοπίζουν προβλήματα 

εισπραξιμότητας, αλλά και με δεδομένο ότι το σύνολο των νέων καταναλωτών έχουν 

και διαθέτουν πρόσβαση στο internet, η ΔΕΥΑ Δελφών θα πρέπει να διευρευνήσει 

και να στραφεί σε νέες μορφές τεχνολογίας (ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή 

λογαριασμών μέσω e-mail ή/και sms, πάγια εντολή), όπου θα δίνεται η δυνατότητα 

στον δημότη – καταναλωτή να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες επικοινωνίας με 
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την υπηρεσία, στοιχείο που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της επιχείρησης στην 

επικοινωνία με τον δημότη, την δυνατότητα είσπραξης, έκδοσης λογαριασμών, αλλά 

και επικοινωνίας του δημότη με την ΔΕΥΑ με πολύ πιο εύκολους τρόπους και 24 

ώρες το 24ώρο.  

Τέλος, η ΔΕΥΑ Δελφών θα πρέπει να προχωρήσει σε διεύρυνση των ειδικών 

τιμολογίων, όπως αυτά υφίστανται σήμερα, και ειδικότερα στις κατηγορίες:  

1. πολυτέκνων, τριτέκνων,  

2. ευπαθών ομάδων,  

3. μακροχρόνια ανέργων,  

4. απόρων και  

5. παράλληλα να προχωρήσει σε ειδικό τιμολόγιο για τις στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, τις δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων 

χωρών, την πυροσβεστική κλπ. 

Με την εφαρμογή διευρυμένων ειδικών τιμολογίων, η σχέση πολίτη – ΔΕΥΑ Δελφών 

θα είναι σχέση αμφίδρομη, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής πληροφόρηση των 

χρηστών, ώστε να γίνει από όλους κατανοητό ότι η διαφοροποίηση της τιμολόγησης 

δεν πρέπει να φοβίζει, αφού μοναδικός στόχος είναι η αειφορία και η άριστη ποιότητα 

νερού που προϋποθέτουν υδατική πολιτική ικανή και βιώσιμη που να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της επιχείρησης, όσο και των πολιτών. 

Η πλήρης οικονομική και περιβαλλοντική ανάκτηση σύμφωνα με την οδηγία 

2000/60/ΕΚ αν και είναι αρκετά σαφής, εν τούτοις η εφαρμογή της θα είναι δύσκολη 

και θα απαιτήσει ιδιαίτερο σχεδιασμό, η δε πλήρης εφαρμογή της δεν σημαίνει 

ομοιόμορφες τιμές στα κράτη-μέλη και τους φορείς. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες 

οι ιδιαιτερότητες και οι παράγοντες (γεωγραφικοί, πολιτιστικοί, ιστορικοί οικονομικοί 

κ.λ.π.) που ποικίλουν όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και εντός των ίδιων των 

κρατών, ώστε μεσομακροπρόθεσμα να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα στη 

διαχείριση ύδατος που θα συμβάλει στην ανάκτηση των φυσικών πόρων. Στην 

πορεία αυτή απαιτείται τόσο η συνδρομή των πολιτών, όσο και η γενναία συνδρομή 

του κράτους που θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά και έμπρακτα στην εφαρμογή 

και υλοποίηση της οδηγίας. 
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