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1 Ανάθεση – Αντικείμενο ανάθεσης
Στο 3ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου εξετάζεται διεξοδικά η πορεία των εσόδων, των
λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, οι επενδύσεις, οι πηγές χρηματοδότησης αυτών, η
αποπληρωμή των μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, η
ανάλυση ευαισθησίας της επιχείρησης, ο εσωτερικός βαθμός οικονομικής απόδοσης, καθώς
επίσης και ο λόγος Ωφελειών – Κόστους, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να καταδεικνύει την
δυνατότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει και να συνεχίσει την επίτευξη των οικονομικών και
περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται, προσφέροντας επιπλέον οφέλη στους δημότες και
αυξάνοντας το βιοτικό επίπεδο αυτών.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Δελφών αποτελεί πρωτεύον εργαλείο σχεδιασμού για την
υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Επιχείρησης, καθώς οι προτεραιότητες που
τίθενται στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό την
λειτουργία της Επιχείρησης και προωθείται η Τοπική Ανάπτυξη σε Περιφερειακό και Εθνικό
Επίπεδο.
Ουσιαστικά στο 3ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται:
1. η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης
2. η ύπαρξη ικανών εσόδων για την επιχείρηση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των
λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης
3. η συνέχιση του επενδυτικού έργου της ΔΕΥΑ Δελφών
4. η ύπαρξη πλαισίου για προσαρμογή των χαμηλών τιμολογίων σε ορισμένες περιοχές με
την ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης.
5. η αποκατάσταση υπαρχουσών αδικιών μεταξύ μηδενικών και χαμηλών καταναλώσεων.
6. η ανάλυση ευαισθησίας της επιχείρησης, ο εσωτερικός βαθμός οικονομικής απόδοσης,
καθώς επίσης και ο λόγος Ωφελειών – Κόστους της ΔΕΥΑ Δελφών, ώστε το τελικό
αποτέλεσμα να καταδεικνύει τα επιπλέον οφέλη προς στους δημότες με συνέπεια την
αύξηση του βιοτικό επίπεδο αυτών.
Ουσιαστικά το 3ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου έχει ως σκοπό να διαπιστώσει την
βιωσιμότητα και λειτουργία της Ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Δελφών. Ο νόμος 1069/80 (ΦΕΚ 191/23-8-80 Τευχ. Α΄) έδωσε στους Δήμους την δυνατότητα
σύστασης επιχειρήσεων για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και
λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, των μονάδων
επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους καθώς και των πηγών
χρηματοδότησής των, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1609/80 και των οριζόμενων σχετικών
διατάξεων του Π.Δ. 3463/2006. Συγχρόνως ο νόμος 3852/2010 που αναφέρεται στη Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
και ειδικά το άρθρο 109 κάνει λόγο για τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων
δήμων και καθορίζει ότι οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που συνενώνονται σε
ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση.
Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών, είναι
η περιοχή των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Ο Δήμος Δελφών ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συστάθηκε από την συνένωση
των πρώην δήμων και νυν Δ.Ε. Αμφίσσης, Γαλαξειδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας,
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Καλλιέων και Παρνασσού. Καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της Π.Ε. Φωκίδας και έδρα του είναι
η Άμφισσα.
Είναι ο πρώτος σε έκταση δήμος την Π.Ε. Φωκίδος με 1.124,70 τ. χλμ. και συνορεύει δυτικά με
τον Δήμο Δώριδας, τον δεύτερο Δήμο της Π.Ε. Φωκίδος. Βορειοδυτικά συνορεύει με τον Δήμο
Μαρκακώμης, βορειοανατολικά με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας και νοτιοανατολικά με τον
Δήμο Δίστομου – Αράχοβας – Αντίκυρας. Στα νότια του Δήμου βρίσκεται ο Αργολικός κόλπος,
όπου συναντάται σημαντική τουριστική ανάπτυξη, με τις μεγαλύτερες πόλεις, η έδρα του Δήμου
– το Ναύπλιο. Το ανάγλυφο του Δήμου είναι πεδινό κυρίως στο νότιο τμήμα του και έντονα ορεινό
στα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά του Δήμου. Επίσης, εντός του Δήμου Δελφών εντοπίζονται
τμήματα τεσσάρων περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, τμήμα του εθνικού
Δρυμού Παρνασσού αλλά και ένας αριθμός άλλων ειδικών περιοχών και οικοσυστημάτων. Ο
Δήμος αποτελεί δημοφιλή προορισμό λόγω της τοποθεσίας και της ιστορικότητάς του με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές δυναμικές ανάπτυξης της περιοχής. Οι κύριες
ασχολίες των κατοίκων του Δήμου Δελφών είναι ο τουρισμός και η γεωργία.

1.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δήμου Δελφών
Εικόνα 1: Διοικητικά όρια Δήμου Δελφών

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός που υδροδοτείται αποκλειστικά από την
ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε 26.716 κατοίκους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 55,33% του
συνολικού πληθυσμού της Π.Ε. Φωκίδας ή το 0,25% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας.
Αντίστοιχα, ο πληθυσμός που εξυπηρετείται ανέρχεται σε 40.000 κατοίκους
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συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών εισροών που παρατηρούνται κατά την καλοκαιρινή
περίοδο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο πληθυσμός ανά Δημοτική Ενότητα, η καθαρή έκταση,
η πυκνότητα καθώς και οι ΤΚ ανά Δημοτική Ενότητα.
Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία Δήμου Δελφών
Δ.Κ. & Τ.Κ.

Μόνιμος
Πληθυσμός

Δημοτική Ενότητα Αμφίσσης

8.370

Άμφισσα
Αγία Ευθυμία
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Κωνσταντίνος
Δροσοχώρι
Ελαιώνας
Βίνιανη
Μοναστήρι
Προσήλιο
Σερνικάκι

6.919
452
110
62
44
338
85
2
4
354

Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου

2.989

Άγιοι Πάντες
Νέοι Άγιοι Πάντες
Παραλία Αγίων Πάντων
Βουνιχώρα
Γαλαξίδι
Άγιος Γεώργιος
Αψηφιά
Πεντεόρια

157
50
108
414
2.011
0
0
249

Δημοτική Ενότητα Γραβιάς

2.073

Αποστολιάς
Βάργιανη
Γραβιά
Καλοσκοπή
Καστέλλια
Μαριολάτα
Οινοχώρι
Σκλήθρο

Δημοτική Ενότητα Δελφών

Καθαρή
Έκταση

Πυκνότητα

Τ.Κ.

315,17

26,56

10

126,09

23,71

8

161,65

12,82

8

73,13

24,16

5

148,99

13,34

11

53
38
604
358
523
368
58
71

1.767

Δελφοί
Καλάνια
Κρόκι
Χρισσό
Μονή Προφήτη Ηλία

854
59
111
735
8

Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας

1.988

Άγιος Ανδρέας
Άγιος Νικόλαος Δεσφίνας
Βάλτος
Γενημάκια
Δεσφίνα

21
5
15
38
1.824
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Μόνιμος
Πληθυσμός

Μακριά Μαλλιά
Μονή Τιμίου Προδρόμου
Ποταμοί
Πρόσακος
Στενός
Συκιά

5.888

Ιτέα
Άγιος Αθανάσιος
Άγιος Κωνσταντίνος
Κίρρα
Τριταία

4.362
0
0
1.385
141

1.673

Αθανάσιος Διάκος
Καστριώτισσα
Μαυρολιθάρι
Μουσουνίτσα
Πανουργιάς
Πυρά
Στρόμη

Τ.Κ.

26,35

223,45

5

183,25

9,13

7

87,03

22,61

8

1.121,66

23,82

62

518
118
491
165
196
65
120

Δημοτική Ενότητα Παρνασσού

1.968

Επτάλοφος
Αλαταριές
Ζαμπειός
Ιταμός
Λιλαία
Άνω Πολύδροσος
Λιβάδι
Πολύδροσος

461
4
5
0
332
40
1
1.125

Σύνολο

Πυκνότητα

4
15
21
22
8
15

Δημοτική Ενότητα Ιτέας

Δημοτική Ενότητα Καλλιέων

Καθαρή
Έκταση

2020

26.716

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο Δήμος Δελφών αποτελείται από είκοσι έναν (62) οικισμούς, στην πλειοψηφία τους κάτω των
1.000 κατοίκων έκαστος. Εξαιρούνται, κάποιες έδρες των πρώην δήμων και νυν Δ.Ε., οι οποίες
συγκεντρώνουν κατά συντριπτική πλειοψηφία πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων, καθώς οι
οικισμοί αυτοί συγκεντρώνουν το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής.
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Διάγραμμα 1: Πληθυσμός Δήμου Δελφών βάσει απογραφής 2011 (Μόνιμος Πληθυσμός)

Μόνιμος Πληθυσμός
1.968
7,37%
1.673
6,26%
8.370
31,33%
Δημοτική Ενότητα Άμφισσης
Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου
Δημοτική Ενότητα Γραβιάς

5.888
22,04%

Δημοτική Ενότητα Δελφών
Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας
Δημοτική Ενότητα Ιτέας
Δημοτική Ενότητα Καλλιέων
Δημοτική Ενότητα Παρνασσού

2.989
11,19%

1.988
7,44%
1.767
6,61%

2.073
7,76%

Από τις οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες, τον μεγαλύτερο πληθυσμό συγκεντρώνει η Δ.Ε. Αμφίσσης
(ποσοστό 31,33%), η οποία περιλαμβάνει την Δ.Κ. Άμφισσας, που είναι η έδρα του δήμου και
αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο της περιοχής. Ακολουθεί η Δ.Ε. Ιτέας (ποσοστό 22,04%), η
Δ.Ε. Γαλαξειδίου (ποσοστό 11,19%), η Δ.Ε. Γραβιάς (ποσοστό 7,76%), η Δ.Ε. Δεσφίνας
(ποσοστό 7,44%), η Δ.Ε. Παρνασσού (ποσοστό 7,37%), η Δ.Ε. Δελφών (ποσοστό 6,61%) και
τέλος η Δ.Ε. Καλλιέων (ποσοστό 6,26%).

1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Δήμου Δελφών
Ο Δήμος Δελφών είναι Δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Ν. 3852/10
(Πρόγραμμα «Καλλικράτης») από τη συνένωση των προϋπαρχόντων «Καποδιστριακών» δήμων:
Άμφισσας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας, Καλλιέων και Παρνασσού. ). Έδρα του
Δήμου είναι η Άμφισσα, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ οι Δελφοί, πνευματικό και
πολιτιστικό κέντρο παγκόσμιας ακτινοβολίας, αποτελούν την ιστορική έδρα του Δήμου.
Ο Δήμος Δελφών αναπτύσσεται στο κεντρικοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού, και έχει έκταση 1.121,671 τετρ. χλμ.
Είναι ο δέκατος μεγαλύτερος σε έκτασης Δήμος της Ελλάδας. Ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται
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στους 26.716 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Ο Δήμος οριοθετείται βόρεια με το Δήμο Λαμιέων (Ν. Φθιώτιδας), νότια βρέχεται με τον
Κορινθιακό Κόλπο, ανατολικά με το Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και το Δήμο Αμφίκλειας
– Ελάτειας (Ν. Βοιωτίας) και δυτικά με τον Δήμο Δωρίδας (Ν.Φωκίδας).
Σε διαπεριφερειακό επίπεδο, η γεωγραφική του θέση είναι σημαντική δεδομένου ότι βρίσκεται στο
κεντρικό τμήμα του ηπειρωτικού χώρου της Ελλάδας, στο ιδιότυπο «πέρασμα» του ορεινού όγκου
του Παρνασσού από την Ανατολική στη Δυτική Ελλάδα.
Εντός κύκλου 100 χλμ. από την πόλη της Άμφισσας συναντώνται οι πόλεις Λιβαδειά, Λαμία,
Ναύπακτος και Πάτρα. Η απόσταση από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδος είναι από
την Αθήνα 207 χλμ (μέση χρονο-απόσταση ίση με 2,50 ώρες) και από τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα
361 χλμ. (μέση χρονο-απόσταση ίση με 4,35 ώρες).
Σύμφωνα με την κατανομή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ζώνες
«ορεινότητας» ή «πεδινότητας» προκύπτουν τα ποσοστά που κατέχει κάθε μια κατηγορία
χρήσεων γης στο Δήμο Δελφών και τα οποία απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο Δήμος Δελφών αποτελείται από 8 δημοτικές ενότητες οι
οποίες υπήρξαν καποδιστριακοί δήμοι και συνενώθηκαν με το πρόγραμμα Καλλικράτης
δημιουργώντας τον διευρυμένο Δήμο Δελφών στον οποίο περιλαμβάνονται συνολικά 36 δημοτικά
διαμερίσματα. Παρακάτω αναλύεται η κάθε δημοτική ενότητα ξεχωριστά:

Δημοτική Ενότητα Άμφισσας
Η δημοτική ενότητα Άμφισσας υπήρξε δήμος του προγράμματος Καποδίστριας που λειτούργησε
την περίοδο 1999-2010. Ως δημοτική ενότητα συστάθηκε από τη συνένωση του παλαιότερου
δήμου Άμφισσας και των γειτονικών του παλαιότερων κοινοτήτων. Βρίσκεται στα ανατολικά του
νομού και καταλαμβάνει έκταση ανάμεσα στα βουνά Παρνασσός και Γκιώνα ενώ απλώνεται στο
μεγαλύτερο τμήμα της πεδιάδας της Άμφισσας με συνολική έκταση 315,174 km2. Ο συνολικός
πληθυσμός της δημοτικής ενότητας Άμφισσας είναι σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 8.370
κάτοικοι και αποτελεί την πολυπληθέστερη δημοτική ενότητα συγκεντρώνοντας περίπου το
31,33% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.
Αποτελείται από 8 τοπικά διαμερίσματα: Άμφισσα, Αγία Ευθυμία, Άγιος Γεώργιος, Άγιος
Κωνσταντίνος, Δροσοχώρι, Ελαιώνας, Προσήλιο (ή Σεγδίτσα), Σερνικάκι. Έδρα της δημοτικής
ενότητας αποτελεί η Άμφισσα.

Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
Η Άμφισσα, ή Σάλωνα όπως είναι η παλιά της ονομασία είναι αρχαιότατη πόλη όπως μαρτυρούν
τα «Κυκλώπεια Τείχη» της Ακρόπολής της αλλά και η αναφορά της σε έργα του Ηροδότου, «πόληκράτος» και μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια των αυτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων η Άμφισσα
απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο πληθυσμό και έγινε μία από τις πλέον ακμάζουσες πόλεις της
Ελλάδος. Η περιοχή των Σαλώνων είχε τη μέγιστη συνεισφορά στην Ελληνική επανάσταση του
1821 με την ανάδειξη αγωνιστών όπως ο Σαλώνων Ησαΐας , ο Αθανάσιος Διάκος, ο Οδυσσέας
Ανδρούτσος, ο Πανουργιάς κ.α. και ήταν η πρώτη πόλη της Ρούμελης που επαναστάτησε στις
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10 Απριλίου 1821.Μετά την απελευθέρωση, τα Σάλωνα έγιναν η πρωτεύουσα της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδας με την ίδρυση του Αρείου Πάγου των Σαλώνων που ψηφίστηκε το Σύνταγμα
της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου, η πόλη
και η γύρω περιοχή δοκιμάστηκε άσχημα από την Ιταλική και Γερμανική κατοχή με καταστροφές
χωριών και εκτελέσεις. Η πόλη δοκιμάστηκε ακόμα στον Εμφύλιο πόλεμο με πολλές απώλειες
για τους κατοίκους της.
Σήμερα η Άμφισσα προσφέρει αξιόλογα μνημεία για τον επισκέπτη όπως ο μητροπολιτικός Ναός
της Ευαγγελιστρίας με τοιχογραφίες του ονομαστού ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά, το Κάστρο
των Σαλώνων (Ωργιάς) με λείψανα όλων των ρυθμών δόμησης, τη Χάρμαινα, τη συνοικία των
Ταμπάκικων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίσσης αλλά και πολλά παλιά αρχοντικά. Η Άμφισσα
φημίζεται και για τις αξιόλογες πολιτιστικές της εκδηλώσεις (Φωκικά, καρναβάλι) ενώ στην
περιοχή δραστηριοποιούνται και πολλοί πολιτιστικοί και λαογραφικοί σύλλογοι με έντονη δράση.

Οικονομικές δραστηριότητες
Α) Πρωτογενής τομέας
Βασική ενασχόληση των κατοίκων της Άμφισσας είναι η ελαιοκαλλιέργεια μιας και στην περιοχή
εκτείνεται ο φημισμένος ελαιώνας της Άμφισσας, ο μεγαλύτερος ενιαίος ελαιώνας της Ελλάδας.
Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός ελαιώνας αποτελείται από περίπου 1.200.000 ρίζες ελιάς,
προστατεύεται από ειδικές διατάξεις και η καλλιέργεια του γίνεται με μέσα που δεν αλλοιώνουν
την παραδοσιακή του φυσιογνωμία. Η ελιά που παράγεται στον παμπάλαιο αυτό ελαιώνα ηλικίας
3.000 ετών, είναι στο σύνολό της βρώσιμη ελιά και συλλέγεται ως επί το πλείστων με χειρωνακτικό
ραβδισμό. Οι λεγόμενες «Ελιές Αμφίσσης» έχουν χαρακτηρισθεί ως προϊόν προστατευόμενης
ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π) από το 1994. Το λάδι που παράγεται από τη
συγκεκριμένη ποικιλία είναι επίσης αρίστης ποιότητας. Ωστόσο αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται
επίσης με την κτηνοτροφία, και κυρίως με την εκτροφή αιγοπροβάτων, ενώ υπάρχει επίσης
σημαντικός αριθμός βοοειδών και μελίσσια.
Το όρος Γκιώνα είναι πλούσιο σε κοιτάσματα βωξίτη και ο Δήμος Δελφών διαθέτει τα μεγαλύτερα
κοιτάσματα βωξίτη της χώρας, περίπου 70%, και από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Έτσι πολλοί
κάτοικοι τόσο της δημοτικής ενότητας Άμφισσας όσο και των γύρω κοινοτήτων απασχολούνται
στις εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα και είναι υπεύθυνες για την εξόρυξη του βωξίτη.
Βέβαια, εκτός των θέσεων εργασίας που οι συγκεκριμένες εταιρίες προσφέρουν στον τοπικό
πληθυσμό, η δυσάρεστη επίπτωσή τους στο τοπίο και στο φυσικό περιβάλλον είναι εμφανής.
Β) Δευτερογενής τομέας
Παλιότερα οι κάτοικοι ασχολούνταν με επαγγέλματα όπως η βυρσοδεψεία, η κωδωνωποιία και
σκηνοποιία, για τα οποία η Άμφισσα ήταν γνωστή. Σήμερα ωστόσο λειτουργεί μόλις ένα
βυρσοδεψείο διατηρώντας τις παλιές τεχνικές στην παραδοσιακή συνοικία της Χάρμαινας. Σε ότι
αφορά το σημερινό δευτερογενή τομέα παραγωγής έξω από την πόλη της Άμφισσας και σε
έκταση 360 στρεμμάτων λειτουργεί το Βιοτεχνικό Πάρκο Άμφισσας (ΒΙΟ.ΠΑ.), μία από τις 32
οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. σε όλη την Ελλάδα.
Ωστόσο, στο πάρκο στεγάζονται ελάχιστες βιοτεχνίες και επιχειρήσεις ενώ καμία βιομηχανία δεν
λειτουργεί στα όρια του Δήμου. Επίσης στην περιοχή καταγράφονται μονάδες μεταποίησης του
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κλάδου τροφίμων (ελαιοτριβεία και τυροκομεία) γραμμικά των περιφερειακών δρόμων και εντός
κάποιων δημοτικών διαμερισμάτων. Με άλλα λόγια η δευτερογενής παραγωγή αξιοποιεί την
πρωτογενή με την μεταποίηση των πρώτων υλών που η περιοχή προσφέρει σε αφθονία, την ελιά
και τα τυροκομικά.
Γ) Τριτογενής τομέας
Το μεγαλύτερο κομμάτι του τοπικού πληθυσμού ωστόσο απασχολείται στον τριτογενή τομέα. Η
Άμφισσα ως πρωτεύουσα του Δήμου αποτελεί το κέντρο στον τομέα του εμπορίου και των
υπηρεσιών. Ενδεικτικό του αναπτυγμένου τομέα υπηρεσιών στην Άμφισσα αποτελεί το γεγονός
ότι εκεί στεγάζεται το 37% του συνολικού τομέα υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.
Υποδομές
Στην πόλη της Άμφισσας λειτουργούν Τ.Ε.Ι (Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης) ως παράρτημα
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, σύγχρονο κρατικό νοσοκομείο, πρωτοδικείο, πνευματικό κέντρο, σωφρονιστικό
κατάστημα κρατουμένων, αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτική
Φιλαρμονική και Χορωδία, Δημοτικό Ωδείο και Εικαστικό Εργαστήρι, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί
σύλλογοι. Επίσης στον τομέα της εκπαίδευσης λειτουργούν Ενιαίο Λύκειο, Τ.Ε.Ε, Γυμνάσιο και
εσπερινό Γυμνάσιο, Ι.Ε.Κ., νοσηλευτική σχολή, 4 δημοτικά σχολεία και ένα ειδικό δημοτικό
σχολείο, 4 νηπιαγωγεία, ένας κρατικός και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου
Η δημοτική ενότητα Γαλαξιδίου, πρώην δήμος Γαλαξιδίου, βρίσκεται στα νοτιανατολικά του νομού
Φωκίδος , είναι παραθαλάσσιος δήμος και απλώνεται σε μία περιοχή ανάμεσα στον Κορινθιακό
κόλπο και στις νότιες απολήξεις της Γκιώνας. Ο πληθυσμός της δημοτικής ενότητας είναι 2.989
κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα διαμερίσματα:
Γαλαξίδι, Άγιοι Πάντες, Βουνιχώρα, Πεντεόρια.
Η δημοτική ενότητα έχει συνολική έκταση 126,088 km2 και έδρα της είναι το Γαλαξίδι το οποίο
απέχει 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Δήμου, την Άμφισσα. Η Βουνιχώρα είναι το μόνο
δημοτικό διαμέρισμα της δημοτικής ενότητας το οποίο δεν είναι παραλιακό αλλά είναι κτισμένο
στους πρόποδες του βουνού Έλατος σε 700 μέτρα υψόμετρο.

Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
Το ιστορικό και γραφικό Γαλαξίδι βρίσκεται κτισμένο στη θέση της αρχαίας πόλης Οιάνθεια ή
Χάλαιον. Υπήρξε μεγάλη ναυτική δύναμη με ιστορική διαδρομή 4.000 χρόνων. Τα ιστιοφόρα του
πριν την ατμοπλοΐα έσκιζαν τις θάλασσες καθιστώντας το Γαλαξίδι ναυτικό και εμπορικό κέντρο
διασυνδεδεμένο με πολλά Ευρωπαϊκά λιμάνια. Γνώρισε κατά καιρούς πολλούς κατακτητές και
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον αγώνα του ’21. Το σημερινό Γαλαξίδι αποτελεί ένα από τα
καλύτερα θέρετρα της Ελλάδος, προσφέροντας εκτός των υπέροχων παραλίων αξιόλογα μνημεία
για επίσκεψη όπως το Εθνολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό μουσείο, το βυζαντινό μοναστήρι του
Σωτήρος χτισμένο το 1250 μ.Χ. και πλινθόκτιστα αρχοντικά τα οποία υπενθυμίζουν το θαυμαστό
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παρελθόν της πόλης . Αξιοσημείωτο είναι και το έθιμο του αλευρομουντζουρώματος που
λαμβάνει χώρα στο λιμάνι του Γαλαξιδίου κάθε Απόκριες και προσελκύει πλήθος κόσμου.

Οικονομικές δραστηριότητες-Υποδομές
Α) Πρωτογενής τομέας
Στη δημοτική ενότητα Γαλαξιδίου, αν και παραθαλάσσια ως επί το πλείστων, τόσο η γεωργία όσο
και η κτηνοτροφία κατέχουν σημαντικό μερίδιο της τοπικής οικονομίας. Και πάλι το μεγαλύτερο
ποσοστό στην καλλιέργεια κατέχουν οι βοσκότοποι με 84% συμμετοχή και ακολουθούν οι
ελαιώνες με 11%. Στην περιοχή καλλιεργούνται επίσης καρποί με κέλυφος και σιτηρά. Κυρίαρχο
ζώο εκτροφής στη δημοτική ενότητα Γαλαξιδίου είναι τα αιγοπρόβατα. Στην περιοχή εκτρέφονται
επίσης βοοειδή, μελίσσια, κουνέλα και σημαντικός αριθμός ορνιθών.
Πολλοί κάτοικοι ασχολούνται επίσης με την αλιεία και κατέχουν μικρά ψαροκάικα ή βάρκες.
Ωστόσο η ασχολία αυτή γίνεται για βιοποριστικούς λόγους και οι ποσότητες ψαριών που
αλιεύονται διατίθενται στις τοπικές αγορές και ψαροταβέρνες. Εξαίρεση αποτελεί μία οργανωμένη
επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας βιολογικών ψαριών, κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου, που
δραστηριοποιείται στη θαλάσσια περιοχή του Γαλαξιδίου και απασχολεί αρκετούς κατοίκους της
περιοχής. Η συγκεκριμένη εταιρία εξάγει τα ψάρια της και στο εξωτερικό ενώ είναι εισηγμένη και
στο χρηματιστήριο Αθηνών.
Β) Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας
Το γραφικό Γαλαξίδι αποτελεί επίσης έναν δημοφιλή τόσο χειμερινό όσο και καλοκαιρινό
προορισμό με πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες και
μπαρ. Υπάρχουν επίσης εμπορικά καταστήματα που απευθύνονται τόσο στους κατοίκους όσο
και στους τουρίστες.
Υποδομές
Το λιμάνι του Γαλαξιδίου πριν χρόνια αποτελούσε ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της
Ελλάδος. Σήμερα παρέχεται η δυνατότητα αγκυροβόλησης ιδιωτικών γιοτ, ιστιοπλοϊκών και
βαρκών στη μαρίνα του. Στο Γαλαξίδι λειτουργεί μία επαγγελματική σχολή Τουριστικών
Επαγγελμάτων, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

Δημοτική Ενότητα Γραβιάς
Η δημοτική ενότητα Γραβιάς, πρώην δήμος Γραβιάς, καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα του
διευρυμένου Δήμου Δελφών και το μεγαλύτερο τμήμα του περιλαμβάνει ημιορεινές περιοχές αλλά
και ορεινές που ανήκουν στους ορεινούς όγκους του Παρνασσού και της Γκιώνας.
Μοιράζεται τμήμα του εύφορου λεκανοπεδίου του Κηφισού με την ΔΕ Παρνασσού και το Δήμο
Αμφίκλεια-Ελάτειας με τις οποίες συνορεύει στα Βόρεια και Ανατολικά .Ο πληθυσμός της
δημοτικής ενότητας είναι 2.566 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα της
ενότητας αποτελεί η Γραβιά, η οποία είναι χτισμένη σε υψόμετρο 400 μέτρων στους πρόποδες
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του Παρνασσού και βρίσκεται στο 33ο χιλιόμετρο του εθνικού δρόμου Άμφισσας- Λαμίας.
δημοτική ενότητα περιλαμβάνει τα εξής 8 δημοτικά διαμερίσματα: Γραβιά, Αποστολιά, Βάργιανη,
Καλοσκοπή, Καστέλλια, Μαριολάτα, Οινοχώρι, Σκλήθρο.

Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
Η Γραβιά είναι γνωστή πανελλήνια, και στην παγκόσμια ιστορία, για την ιστορική μάχη που
δόθηκε στις 8 Μαΐου 1821 από τον Ανδρούτσο και τους άλλους καπεταναίους, οι οποίοι
κλείστηκαν στο θρυλικό ιστορικό χάνι. Τα 120 παλικάρια του Ανδρούτσου και άλλοι υπερασπιστές
που κατέφθασαν στην περιοχή συγκράτησαν τις ορδές του Ομέρ Βρυώνη, κόβοντάς του το δρόμο
για τα Σάλωνα και την Πελοπόννησο που σαν στόχο είχε την κατάπνιξη της επανάστασης.
Πρόσφατα το ιστορικό χάνι αναστηλώθηκε και στο χώρο δεσπόζει η προτομή του ήρωα Οδυσσέα
Ανδρούτσου.
Επίσης, τα Καστέλια, είναι χωριό σε υψόμετρο 500 μέτρων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, το οποίο
κτίστηκε επί Φραγκοκρατίας από τον ηγεμόνα Βονφάτιο. Τέλος όλα τα χωριά που συναποτελούν
την ενότητα αποτελούν όμορφα παραθεριστικά κέντρα άξια επίσκεψης.

Οικονομικές δραστηριότητες-Υποδομές
Α) Πρωτογενής τομέας
Το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία και την
κτηνοτροφία. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν βοσκότοποι (53% του συνόλου
των καλλιεργούμενων εκτάσεων), ακολουθούν οι εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση (23% του
συνόλου) και τα σιτηρά (17% του συνόλου). Αρκετά ανεπτυγμένη είναι και η κτηνοτροφία με
κυρίαρχα ζώα εκτροφής τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή.
Β) Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας
Αρκετοί κάτοικοι της Γραβιάς, όπως και της Άμφισσας, δουλεύουν στα μεταλλεία εξόρυξης βωξίτη
της περιοχής. Αρκετοί απασχολούνται επίσης σε επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή
τομέα.
Υποδομές
Στην πόλη της Γραβιάς λειτουργεί επίσης νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

Δημοτική Ενότητα Δελφών
Η δημοτική ενότητα Δελφών περιέχει δύο δημοτικά διαμερίσματα, τους Δελφούς και το Χρισσό.
Οι Δελφοί είναι κωμόπολη με μόνιμο πληθυσμό 1.767 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή
πληθυσμού του 2011, και είναι χτισμένοι στις νοτιοδυτικές πλαγιές του όρους Παρνασσού σε
υψόμετρο 570 μέτρων. Οι Δελφοί αποτέλεσαν την έδρα του Καποδιστριακού δήμου Δελφών και
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σήμερα αποτελεί την ιστορική έδρα του καλλικρατικού δήμου. Βρίσκονται σε απόσταση 10
χιλιομέτρων από την Αράχωβα που αποτελεί σημαντικό χειμερινό προορισμό της Στερεάς
Ελλάδας. Το Χρισσό μαζί με τη Μονή Προφήτη Ηλία που βρίσκεται 7 χλμ βορειοδυτικά του
χωριού, αποτελούν το δημοτικό διαμέρισμα Χρισσού. Έχει πληθυσμό 743 κατοίκους και βρίσκεται
σε μικρή απόσταση από την Άμφισσα και την Ιτέα.

Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
Οι Δελφοί, ο ομφαλός της Γης σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, κατοικήθηκε από την
προϊστορική περίοδο, αποκτώντας στη συνέχεια και ιδιαίτερα στους κλασικούς χρόνους τεράστια
ιστορική σημασία αφού συνδέθηκε με τα σπουδαιότερα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Στους
πρόποδες του Παρνασσού και ανάμεσα σε δύο θεόρατους βράχους, τις Φαιδριάδες, βρίσκεται το
πανελλήνιο ιερό των Δελφών, αφιερωμένο στη λατρεία του θεού Απόλλωνα και το πιο ξακουστό
μαντείο της Αρχαίας Ελλάδας. Στο μαντείο ο λόγος του Θεού ακουγόταν δια του στόματος της
ιέρειας Πυθίας και οι χρησμοί δίνονταν σε μορφή στίχων σε ενδιαφερόμενους που έσπευδαν να
συμβουλευτούν το Θεό. Επιπλέον οι Δελφοί με το γνωστό θεσμό των Αμφικτιονιών έδωσαν το
σύνθημα για φιλία, αδελφότητα και ειρηνική συνύπαρξη των λαών, ως θεμελιώδη επιδίωξη της
Δελφικής Ιδέας.
Σήμερα ο επισκέπτης στους Δελφούς μπορεί να θαυμάσει πλείστα ενδιαφέροντα πολιτιστικά και
αρχιτεκτονικά μνημεία όπως ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στάδια της αρχαιότητας των
ρωμαϊκών χρόνων όπου ετελούντο τα Πύθια, αγώνες με πανελλήνια σημασία, κάθε τέσσερα
χρόνια. Επίσης ορδές τουριστών επισκέπτονται τον ιερό τόπο όπου περιλαμβάνεται εκτός των
άλλων ο Ναός του Απόλλωνα(4ος αι. π.Χ.), το αρχαίο θέατρο και το μουσείο όπου φυλάσσονται
το μοναδικό χάλκινο άγαλμα του Ηνιόχου, η Σφίγγα των Ναξίων, οι δύο Κούροι και πολλά άλλα
ευρήματα.
Στη νέα πόλη των Δελφών, η οποία μεταφέρθηκε ένα χιλιόμετρο πιο δυτικά μετά τις ανασκαφές
του 1892, παρουσιάζεται σύγχρονη τουριστική υποδομή ικανή να φιλοξενήσει όλες τις κατηγορίες
των τουριστών. Στην πόλη βρίσκεται επίσης το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το
μουσείο Δελφικών Εορτών, το παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών και πλήθος καταστημάτων
και εργαστηρίων ειδών λαϊκής τέχνης.
Το Χρισσό, που πήρε το όνομά του από την αρχαία πόλη της Κρίσας, χτίστηκε σύμφωνα με τον
Όμηρο τον 14ο αιώνα π.Χ. Στην αρχή της κατάφυτης από ελαιόδενδρα πεδιάδας, το λεγόμενο
Κρισσαίο πεδίο, που απλώνεται από το Χρισσό ως τη θάλασσα της Ιτέας, βρισκόταν στην
αρχαιότητα ο ιππόδρομος όπου ετελούντο τα Πύθια. Σήμερα αποτελεί μία ευπρόσωπη
κωμόπολη με σπίτια νεοκλασικής νοοτροπίας δείγμα της παλαιότερης ευημερίας των κατοίκων
από τα προϊόντα της ελιάς.

Οικονομικές δραστηριότητες-Υποδομές
Α) Πρωτογενής τομέας
Κύρια ενασχόληση των κατοίκων στη δημοτική ενότητα Δελφών αποτελεί η γεωργία, η
κτηνοτροφία και ο τουρισμός. Το είδος καλλιέργειας που πρωτοστατεί είναι οι ελαιώνες (52% επί
του συνόλου) και ακολουθούν οι βοσκότοποι (47% επί του συνόλου). Αυτό οφείλεται στην ποικιλία

Ε.01

16

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 3ο μέρος Επίτευξη Στόχων – Βιωσιμότητα
Επιχείρησης

2020

του εδάφους της ενότητας που κατά το ήμισυ είναι πεδινή και το υπόλοιπο κομμάτι είναι ορεινό.
Άλλωστε η δημοτική ενότητα Δελφών μοιράζεται με αυτές της Άμφισσας και της Ιτέας τις εκτάσεις
του απέραντου ελαιώνα. Παρατηρείται επίσης αυξημένη παραγωγή αιγοπροβάτων και βοοειδών
και η εκτροφή μικρού αριθμού μελισσιών.
Β) Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας
Λόγω της σημαντικότατης ιστορίας, οι Δελφοί αποτελούν προορισμό για πολλούς τουρίστες από
κάθε γωνιά του κόσμου. Έτσι ο τουρισμός αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για
τον τοπικό πληθυσμό και στην περιοχή λειτουργούν πολλά ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά,
εστιατόρια και καφετέριες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δελφοί κατέχουν το 64% της τουριστικής
υποδομής του συνολικού Δήμου. Κάποιοι από τους κατοίκους της περιοχής απασχολούνται στο
δευτερογενή (τομέας μεταποίησης) και πολλοί στον τριτογενή τομέα.
Στον ιστορικό χώρο των Δελφών λειτουργεί επίσης ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της
Ελλάδος, το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, στο οποίο εργάζονται καθημερινά άνθρωποι της
τοπικής κοινωνίας.
Υποδομές
Τόσο στο Χρισσό όσο και στους Δελφούς λειτουργεί νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Στους
Δελφούς λειτουργεί επίσης ένας κρατικός παιδικός σταθμός.

Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας
Η Δεσφίνα, με πληθυσμό 1.988 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Κίρφυς
χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 680 μέτρων και χωρίζεται από τον Παρνασσό από την
χαράδρα των Δελφών. Εκτείνεται μεταξύ της Βοιωτίας, του Κορινθιακού κόλπου και των Δ.Ε.
Ιτέας και Δελφών. Η πόλη απέχει 175 χλμ από την Αθήνα, 30 χλμ από την Άμφισσα και 18 χλμ
από την Ιτέα.

Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
Η Δεσφίνα βρίσκεται στη θέση της αρχαίας πόλης Εχεδάμεια που καταστράφηκε από το
Μακεδόνα Φίλιππο το 346 π.Χ. . Είναι γενέτειρα του ήρωα του ’21 Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα
και του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά, τα σπίτια των οποίων σώζονται και έχουν μετατραπεί σε
μουσεία. Στη Δεσφίνα υπάρχει επίσης το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου το οποίο διακρίθηκε
κατά την επανάσταση του 1821.

Οικονομικές δραστηριότητες-Υποδομές
Α) Πρωτογενής τομέας
Λόγω του ορεινού χαρακτήρα της Δεσφίνας κύρια απασχόληση των κατοίκων αποτελεί η
κτηνοτροφία. Όσον αφορά τη γεωργία και αυτή κατέχει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία.

Ε.01

17

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 3ο μέρος Επίτευξη Στόχων – Βιωσιμότητα
Επιχείρησης

2020

Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι ενώ ακολουθεί η καλλιέργεια ελιάς στους
ελαιώνες. Στη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα παρατηρείται επίσης και αυξημένη καλλιέργεια
αμπέλων για παραγωγή οίνου.
Η κτηνοτροφία όπως ειπώθηκε αποτελεί την κύρια απασχόληση των κατοίκων και ειδικότερα η
εκτροφή αιγοπροβάτων, ο αριθμός των οποίων στο σύνολο που εκτρέφονται στην περιοχή είναι
22.000, νούμερο αρκετά μεγάλο και αξιοπρόσεκτο. Διακρίνεται επίσης και η εκτροφή μελισσών.
Β) Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας
Αρκετοί κάτοικοι απασχολούνται επίσης σε επιχειρήσεις δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή υπάρχουν 16 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
μεταποίησης, 24 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα, ενώ στον τομέα
των υπηρεσιών και του τουρισμού, δραστηριοποιούνται 45 και 1 επιχειρήσεις αντίστοιχα.
Υποδομές
Στη δημοτική ενότητα Δεσφίνας λειτουργεί παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο,
γυμνάσιο και λυκειακές τάξεις.

Δημοτική Ενότητα Ιτέας
Η δημοτική ενότητα Ιτέας με έδρα την Ιτέα βρίσκεται στα νότια του δήμου Δελφών και βρέχεται
από τον Κορινθιακό κόλπο. Αποτελεί την έξοδο προς τη θάλασσα της Άμφισσας, των Δελφών
αλλά και της Κεντρικής Ελλάδας. Η Ιτέα αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του δήμου
Δελφών με πληθυσμό 5.888 κατοίκων (απογραφή 2011). Η δημοτική ενότητα περιλαμβάνει εκτός
της Ιτέας τα δημοτικά διαμερίσματα Κίρρας και Τριταίας. Η Κίρρα αποτελεί πλέον ενιαίο
πολεοδομικό συγκρότημα με την Ιτέα ενώ η Τριταία βρίσκεται βορειοδυτικά του όρμου της Ιτέας
σε υψόμετρο 380 μέτρων.

Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
Η Ιτέα αποτελεί νέα σχετικά πόλη αφού ιδρύθηκε το 1830 και εξελίχθηκε γρήγορα σε σημαντικό
εμπορικό-διαμετακομιστικό κέντρο. Η πόλη διαθέτει άρτιο ρυμοτομικό σχέδιο και τουριστική
υποδομή. Από την άλλη η Κίρρα είναι πόλη αρχαιότατη όπως βεβαιώνουν και τα ανασκαφικά
ευρήματα από το 3.000 π.Χ.. Αναφέρεται ως πλούσια και ισχυρή πόλη της αρχαιότητας,
αποτελούσε το μοναδικό σημείο πρόσβασης των Δελφών και άκμασε σαν λιμάνι της ιεράς πόλης.
Πιθανολογείται ότι καταστράφηκε από τρομακτικής έντασης σεισμό το 740 μ.Χ.. Η Τριταία
αποτελεί επίσης αρχαία πόλη κατοικούμενη από τους Οζολούς Λοκρούς μέχρι το 30 π.Χ. Ήταν
χώρα υποτελής στον Ρωμαίο Ανθύπατο της Αχαΐας. Δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πόλης είναι
χτισμένο σήμερα το καινούριο χωριό.
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Οικονομικές δραστηριότητες-Υποδομές
Α) Πρωτογενής τομέας
Η οικονομία της δημοτικής ενότητας Ιτέας στηρίζεται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία,
τον τουρισμό και τον τριτογενή τομέα. Η καλλιέργεια της ελιάς κατέχει την πρώτη θέση σε
ποσοστό 71% και ακολουθούν οι βοσκότοποι αλλά σε μικρότερο ποσοστό της τάξης του 28%.
Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, στην περιοχή εκτός του μεγάλου αριθμού εκτρεφόμενων
αιγοπροβάτων υπάρχει και αυξημένη εκτροφή μελισσών. Η Ιτέα επίσης ως παραλιακή πόλη έχει
πλούσια αλιευτική παραγωγή.
Β) Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας
Ως η δεύτερη στη σειρά πόλη του Δήμου σε αριθμό κατοίκων, η Ιτέα έχει αρκετές υπηρεσίες και
εμπορικά μαγαζιά. Συγκεκριμένα, στην περιοχή υπάρχουν 54 επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, 139 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον εμπορικό τομέα, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών και του τουρισμού, δραστηριοποιούνται
293 και 11 επιχειρήσεις αντίστοιχα.
Υποδομές
Το λιμάνι της Ιτέας είναι ένα από τα μεγαλύτερα του Κορινθιακού κόλπου και μέσω αυτού
διακινείται σημαντικός μέρος των εμπορευμάτων που έχουν προέλευση ή προορισμό την περιοχή
και λειτουργούν σαν διαμετακομιστικό κέντρο για πρώτες ύλες. Διαθέτει επίσης μεγάλη και
σύγχρονη μαρίνα δυναμικότητας ελλιμενισμού 250 σκαφών. Ο τουρισμός έχει εξελιχθεί επίσης
σε σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας και η περιοχή διαθέτει πολλά ξενοδοχεία,
εστιατόρια, τουριστικά μαγαζιά, καφετέριες και μπαρ.
Η Ιτέα διαθέτει κέντρο υγείας και στην πόλη λειτουργούν 2 κρατικοί παιδικοί σταθμοί, 3
νηπιαγωγεία, 3 δημοτικά σχολεία, γυμνάσιο και λύκειο. Νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο
λειτουργεί επίσης και στην Κίρρα.

Δημοτική Ενότητα Καλλιέων
Η δημοτική ενότητα Καλλιέων με έδρα το Μαυρολιθάρι βρίσκεται Βόρεια του δήμου. Η περιοχή
βρίσκεται ανάμεσα στα όρη Βαρδούσια, Γκιώνα και Οίτη αποτελώντας έτσι μια περιοχή με καθαρά
ορεινά χαρακτηριστικά , σε έκταση 192 km2 και ο πληθυσμός της ενότητας είναι 1.673 κάτοικοι
(απογραφή 2011).Συνορεύει βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά με το νομό Φθιώτιδος ενώ
νότια, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά πρόσκειται στην Δ.Ε. Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας, στην
Δ.Ε. Άμφισσας και στην Δ.Ε. Γραβιάς αντίστοιχα. Το υψόμετρο της δημοτικής ενότητας Καλλιέων
κυμαίνεται από 900 μέτρα (Στρόμη - Μουσουνίτσα) έως 2.510 μέτρα στην Πυραμίδα, την
ψηλότερη κορυφή της Γκιώνας. Άλλο χαρακτηριστικό της δημοτικής ενότητας Καλλιέων είναι τα
μεγάλα ελατοδάση και οι πολλές πηγές, τα νερά των οποίων στη συνέχεια δημιουργούν τον
ποταμό Μόρνο.
Η δημοτική ενότητα αποτελείται από τα εξής 7 δημοτικά διαμερίσματα: Μαυρολιθάρι, Αθανάσιος
Διάκος, Καστριώτισσα, Πανουργιάς, Πυρά και Στρώμη.
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Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
Το Μαυρολιθάρι, έδρα της δημοτικής ενότητας σε υψόμετρο 1.140 μέτρων, αποτελεί ιστορικό
χωριό, είναι πατρίδα του αρματωλού Βλαχαρματά και κάηκε επί γερμανικής κατοχής . Το χωριό
Αθανάσιος Διάκος, με πολλούς επισκέπτες καθ΄όλη τη διάρκεια το χρόνου, θεωρείται γενέτειρα
του άξιου ήρωα του ΄21 Αθανασίου Διάκου. Ο Πανουργιάς αποτελεί γραφικό χωριό και είναι
επίσης πατρίδα μεγάλων αγωνιστών του ΄21 όπως ο Πανουργιάς και ο Γιάννης Γκούρας. Τέλος,
το χωριό Πυρά, ή αλλιώς Πυρά Ηρακλέους πήρε την ονομασία του από την αρχαία τοποθεσία
του οροπεδίου όπου σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο κάηκε ο Ηρακλής.

Οικονομικές δραστηριότητες-Υποδομές
Α) Πρωτογενής τομέας
Η οικονομία της συγκεκριμένης ενότητας στηρίζεται ως επί το πλείστων στην κτηνοτροφία. Το
έδαφος της περιοχής είναι αποκλειστικά ορεινό διαθέτοντας αρκετά στρέμματα βοσκοτόπων ενώ
στην περιοχή εκτρέφεται μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων και βοοειδών. Καταγράφεται επίσης η
παραγωγή μελιού και η εκτροφή μελισσιών. Είναι επίσης η μόνη δημοτική ενότητα που εμφανίζει
χοίρους σε μικρό βέβαια αριθμό.
Β) Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας
Όσον αφορά στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα η περιοχή δε διαθέτει μεγάλη δυναμικότητα.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή υπάρχουν 3 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
μεταποίησης, 4 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα, ενώ στον τομέα των
υπηρεσιών και του τουρισμού, δραστηριοποιούνται 17 και 9 επιχειρήσεις αντίστοιχα.
Υποδομές
Από θέμα υποδομών στο Μαυρολιθάρι λειτουργεί κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τους κατοίκους
της περιοχής. Τέλος λόγω των πρόσφατων συγχωνεύσεων των σχολείων από το Υπουργείο
Παιδείας στην ενότητα δε λειτουργεί κανένα σχολείο.

Δημοτική Ενότητα Παρνασσού
Η δημοτική ενότητα Παρνασσού έχει έδρα το Πολύδροσο και η έκταση που καταλαμβάνει είναι
90 km2. Συνορεύει με τους νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας . Το 70% του εδάφους της περιοχής
είναι ορεινό και το υπόλοιπο 30% είναι πεδινό και τμήμα της ευρύτερης περιοχής του κάμπου του
περιβάλλει τον Βοιωτικό Κηφισσό .Ο πληθυσμός της ενότητας ανέρχεται σε 1.968 κατοίκους
σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011. Στην ενότητα περιλαμβάνονται τα δημοτικά
διαμερίσματα Επταλόφου, Λιλαίας και Πολυδρόσου. Ολόκληρη η ενότητα βρίσκεται χτισμένη,
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όπως μαρτυρά και η ονομασία της, στις πλαγιές του όρους Παρνασσού. Η έδρα της δημοτικής
ενότητας βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία
Ο Πολύδροσος, ή Σουβάλα όπως είναι η παλιά ονομασία, αποτελεί κεφαλοχώρι και έδρα της
δημοτικής ενότητας Παρνασσού. Είναι χτισμένος στους πρόποδες του Παρνασσού από οικιστές
που κατέβηκαν από την Απάνω-Σουβάλα μετά από έναν καταστροφικό σεισμό του 1870 μ.Χ. Έχει
άφθονα νερά, ωραία θέα προς το λεκανοπέδιο Λιλαίας- Γραβιάς και αποτελεί αξιόλογο τουριστικό
θέρετρο με το υγιεινό κλίμα και τις ρουμελιώτικες ταβέρνες που διαθέτει. Σε απόσταση 2 χλμ.
δυτικά βρίσκεται ένα βυζαντινό μνημείο μεγάλης αξίας, η Παλαιοπαναγιά, ναός σπάνιας
αρχιτεκτονικής. Η Επτάλοφος, ή Αγόριανη, αποτελεί πανέμορφο, ιστορικό, αμφιθεατρικά κτισμένο
(πάνω σε επτά λόφους) τουριστικό χωριό. Σε υψόμετρο 900 μέτρων, κοντά στις ελατόφυτες
πλαγιές του Παρνασσού χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύτερα θέρετρα του Παρνασσού.
Τέλος, η Λιλαία, ή Κάτω Αγόριανη, είναι χωριό που οικίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα από
κατοίκους της Αγόριανης. Είναι επίσης γενέτειρα πολλών επωνύμων ανθρώπων και βρίσκεται
κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης, της οποίας τα ερείπια αποτελούν αξιοθέατα.

Οικονομικές δραστηριότητες-Υποδομές
Α) Πρωτογενής τομέας
Η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός αποτελούν τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες των
κατοίκων της δημοτικής ενότητας. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρατηρείται μια ποικιλία στα
καλλιεργούμενα είδη αν και πάλι την πρώτη θέση κατέχουν οι βοσκότοποι με ποσοστό 46%.
Ακολουθούν το σιτάρι και οι ζωοτροφές με ποσοστό 11% έκαστο, οι εκτάσεις σε καλή γεωργική
κατάσταση με ποσοστό 8% ενώ στην περιοχή καλλιεργείται και βαμβάκι με ποσοστό 4% στο
σύνολο των καλλιεργούμενων στρεμμάτων.
Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, στην περιοχή εκτρέφονται αιγοπρόβατα και βοοειδή.
Β) Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας
Η περιοχή λόγω του φυσικού της τοπίου και κάλλους, αλλά και λόγω της μικρής της απόστασης
από το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και την Αράχωβα, αποτελεί έναν ιδανικό χειμερινό
προορισμό γι’ αυτό και έχει αναπτυγμένες τουριστικές υποδομές και αρκετοί κάτοικοι
απασχολούνται στον τουριστικό τομέα. Συγκεκριμένα, στην περιοχή υπάρχουν 10 επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, 37 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον εμπορικό τομέα, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών και του τουρισμού, δραστηριοποιούνται 41
και 22 επιχειρήσεις αντίστοιχα.
Υποδομές
Στο Πολύδροσο λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός και ένα δημοτικό σχολείο και ένα δεύτερο
δημοτικό σχολείο λειτουργεί στον Επτάλοφο.
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1.3 Βασικές Υποδομές - Δίκτυα
Δίκτυο Άρδευσης
Εντός του Δήμου Δελφών δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή οργανωμένο δίκτυο άρδευσης, δεδομένου
ότι η μονοκαλλιέργεια της ελιάς είναι παραδοσιακά ξερική ενώ οι υπόλοιπες καλλιέργειες (ετήσιες,
αρόσιμες, κ.α.) αρδεύονται με γεωτρήσεις και στέρνες όπου συγκεντρώνεται νερό από πηγές και
βροχές. Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις είναι συνολικά 6, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται στην
δ.ε. Ιτέας και μόλις μία στη δ.ε. Άμφισσας. Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου
Δελφών[12], προγραμματίζεται για το μέλλον δημιουργία αρδευτικού δικτύου για την άρδευση του
ελαιώνα που δε θα μεταβάλλει όμως τον παραδοσιακό χαρακτήρα που περιλαμβάνει και τον
τρόπο καλλιέργειάς του.

Δίκτυο Ύδρευσης
Όλες οι δημοτικές ενότητες του Δήμου Δελφών διαθέτουν πλήρες δίκτυο ύδρευσης, κυρίως από
την Τεχνητή Λίμνη του Μόρνου αλλά και από γεωτρήσεις. Ο αριθμός των γεωτρήσεων ύδρευσης
στο Δήμο φτάνει τις 22. Αναλυτικά 6 γεωτρήσεις υπάρχουν στην δ.ε. Παρνασσού, 5 στη Γραβιά,
από 3 στην Ιτέα και το Γαλαξίδι, από 2 στην Άμφισσα και τους Δελφούς και 1 γεώτρηση στη
Δεσφίνα.
Ο Δήμος διαθέτει ένα αρκετό μεγάλο δίκτυο διανομής νερού. Το συνολικό μήκος δικτύου
ύδρευσης έχει μήκος 410,4 χιλιόμετρα το οποίο αποτελείται κυρίως από πλαστικούς σωλήνες. Η
μέση ετήσια κατανάλωση (βεβαιωμένη) νερού ύδρευσης στο δήμο ανέρχεται σε 2.096.955 κυβικά
μέτρα νερό για το έτος 2019.

Δίκτυο Αποχέτευσης
Στο Δήμο Δελφών χρησιμοποιείται χωριστό δίκτυο για τα απόβλητα και τα όμβρια. Οι αγωγοί του
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων καταλήγουν στους χώρους των υπαρχόντων βιολογικών
καθαρισμών με εξαίρεση το Χρισσό, τον Επτάλοφο και τη Μαριολάτα που εξυπηρετούνται από
βόθρους κατά κανόνα απορροφητικούς. Το δίκτυο ομβρίων που υπάρχει είναι συνολικού μήκους
56,61 χιλιόμετρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες εκτός του Παρνασσού και των Καλλιέων. Οι
Βιολογικοί Καθαρισμοί που λειτουργούν είναι πέντε και βρίσκονται στην Άμφισσα, την Ιτέα, στο
Γαλαξίδι, στους Δελφούς και στη Δεσφίνα.
Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ενώ καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού, δεν ακολουθεί τις
σύγχρονες απαιτήσεις για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων. Για το λόγο αυτό πρέπει να
εξετασθεί η άμεση εξυπηρέτηση όλων των οικισμών του Δήμου μέσω μεταφορά βοθρολυμάτων
και η μελλοντική δημιουργία δικτύου αποχέτευσης και σύνδεσης με βιολογικό καθαρισμό, αλλά
και η εφαρμογή τριτοβάθμιας επεξεργασίας έτσι ώστε να είναι δυνατή και ακίνδυνη η
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση.
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Διαχείριση Απορριμμάτων
Ο Δήμος Δελφών εκτιμάται ότι παράγει σε ημερήσια κλίμακα 35,25 τόνους απορριμμάτων
αγγίζοντας έτσι τους 12.866 τόνους ετησίως. Ο Δήμος εντάσσεται στην 11η Διαχειριστική Ενότητα
Απορριμμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και προβλέπεται η διαχείριση των
απορριμμάτων με ένα χώρο Υγειονομικής Ταφής και πιθανούς σταθμούς μεταφόρτωσης
απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία του νομού Φωκίδος. Ωστόσο οι αντιδράσεις των κατοίκων
καθυστέρησαν την εύρεση του κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία των υποδομών του ΧΥΤΑ
με αποτέλεσμα τη συνέχιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων στη θέση
«Σπαρτόλακκα» με τους υπόλοιπους ΧΑΔΑ να έχουν σταματήσει να δέχονται απορρίμματα και
να προγραμματίζεται η αποκατάστασή τους. Θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη επιλογή της
θέσης κατασκευής του ΧΥΤΑ στη θέση «Βάρτος» του οικισμού Ελαιώνα επιταχύνοντας τις
διαδικασίες για τη δημιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ.
Σε συνδυασμό μάλιστα με το σύστημα ανακύκλωσης υλικών το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζει ο
Δήμος, μπορεί η διάρκεια ζωής του έργου να αυξηθεί ενώ με συνδυασμένη εφαρμογή
προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλο το νομό μπορεί να μετεξελιχθεί σε Χώρο Υγειονομικής
Ταφής Υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ).

1.4 Ενεργειακός Τομέας - ΑΠΕ
Ο Δήμος Δελφών προσφέρει ιδανικά χαρακτηριστικά τόσο για φωτοβολταϊκές όσο και για αιολικές
εγκαταστάσεις. Ο τομέας των ΑΠΕ είναι ήδη ανεπτυγμένος στην περιοχή αφού τα τελευταία
χρόνια έχουν αναπτυχθεί φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος από 10KW έως και 150KW με ιδιαίτερα
αυξητική τάση. Στα όρια του Δήμου λειτουργούν επίσης δυο αιολικοί και τρεις υδροηλεκτρικοί
σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν αρκετά φωτοβολταϊκά εγκατεστημένα στη χαμηλή τάση τα οποία
βρίσκονται στις νότιες δημοτικές ενότητες του δήμου. Τα περισσότερα βρίσκονται στη δημοτική
ενότητας Άμφισσας ενώ αντίθετα απουσιάζουν στις δημοτικές ενότητες Δελφών και Παρνασσού.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αύξηση του αριθμού των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που
ενεργοποιήθηκαν το 2012, κατά 134% σε σχέση με το σύνολο που είχαν ενεργοποιηθεί το 2011
και νωρίτερα.
Στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη μέση τάση αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των
φωτοβολταϊκών πάρκων αυξήθηκε από 5 σε 17 σε διάστημα μόλις ενός χρόνου. Τα μικρά
υδροηλεκτρικά πάρκα που βρίσκονται εγκατεστημένα στις δημοτικές ενότητες Παρνασσού και
Δελφών εκμεταλλεύονται τα υδάτινα ρέμματα που προέρχονται από τις πηγές του Παρνασσού
ενώ το υδροηλεκτρικό της Άμφισσας εκμεταλλεύεται τα υδάτινα ρέμματα προερχόμενα από τη
Γκιώνα.
Τέλος, στην περιοχή του Δήμου παράγονται ετησίως σημαντικές ποσότητες υποπροϊόντων
ζωϊκής και φυτικής προέλευσης, σημαντική βιομάζα από την οποία μπορεί να παραχθεί ενέργεια.
Εν τούτοις μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εγκατάσταση τέτοιου είδους στα όρια του
δήμου.
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2 Θεσμικό Πλαίσιο
Ο τομέας της ύδρευσης στην Ελλάδα παραδοσιακά αποτελεί αντικείμενο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, με εξαίρεση τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Για την
Θεσσαλονίκη εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2651/98, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2937/01
αναφέρονται στη λειτουργία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.
Συγχρόνως βασικός νόμος για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ύδρευσης είναι ο 1069/80
«περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» στο χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως τροποποιήθηκε από το σχέδιο νόμου 4483/2017 «Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τον Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων» αναφέρεται τόσο στη σύσταση επιχειρήσεων ή συνδέσμων όσο και στην τιμολόγηση
και είσπραξη των εσόδων για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν συσταθεί επιχειρήσεις του
Ν. 1069/80. Τέλος ο Ν. 1068/80 καθώς επίσης και οι διατάξεις του Ν. 2744/99 που τροποποίησε
τον 1068/80, όπως και οι διατάξεις του Ν. 3212/03 αναφέρονται στη λειτουργία της Εταιρείας
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δελφών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση,
οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις
πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης». Η Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών ιδρύθηκε και λειτουργεί σε πλήρη
μορφή από το 2017 με την αριθ 4404/117724/27-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ αρ. φυλ. 3165/12-09-2017)
απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Τα διοικητικά όρια τής είναι αυτά του ενιαίου Δήμου Δελφών. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό
τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής που ως γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον
τριτογενή και λιγότερο στον δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Περιοχή αρμοδιότητας της
επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Δελφών (άρθρο 1 §3 του Ν. 1069/80).
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί με την σύσταση της επιχείρησης:
 παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία
 αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και
αποχέτευσης, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
 Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της
επιχείρησης από τον Ν. 1069/80 (άρθρο 1 § 2 του Ν. 1069/80).
 Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της
περιοχής της αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με
βάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων
(άρθρο 1 § 8 Ν. 1069/80).
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Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα οποία
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα έντεκα (11) αυτά μέλη:
 Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων δύο (2) εκ της
αντιπολίτευσης.
 Δύο (2) είναι κάτοικοι του Δήμου με γνώσεις και πείρα σχετικές με το αντικείμενο της
επιχείρησης.
 Ένας (1) εκπρόσωπος του Κοινωνικού φορέα της περιοχής και τέλος
 Προστίθεται και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, χωρίς αλλαγή συστατικής πράξης,
όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους. Στην περίπτωση
αυτή μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει
μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις
σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο
Αντιπρόεδρος (άρθρο 5 § 4 Ν. 1069/80 και άρθρα 252 και 253 του Ν. 3463/2006 που αφορά την
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής που ως
γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο στον δευτερογενή και πρωτογενή
τομέα. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια της Δημοτικής
Ενότητας Δελφών, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα (άρθρο 1 §3 του Ν. 1069/80).
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί με την σύσταση της επιχείρησης:
 Παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία
 Αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και
αποχέτευσης, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
 Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της
επιχείρησης από τον Ν. 1069/80 (άρθρο 1 § 2 του Ν. 1069/80).
 Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της
περιοχής της αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με
βάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων
(άρθρο 1 § 8 Ν. 1069/80).
 Η κύρια δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών είναι η καλύτερη παροχή των
προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες – καταναλωτές, στοιχείο που
αντικατοπτρίζεται με την συνεχή ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης όπως
επίσης και με την λειτουργία σύγχρονου βιολογικού σταθμού εγκατάστασης και
επεξεργασίας λυμάτων. Η εξέλιξη της επιχείρησης στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ήταν
ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση να διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία
που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στην επίλυση οποιαδήποτε προβλήματος και
αν παρουσιασθεί στην διοικητική της περιφέρεια. Συγχρόνως η επιχείρηση λόγω της
υψηλής στελεχιακής δυναμικότητας έχει την δυνατότητα να εξάγει την τεχνογνωσία της σε
όμορους Δήμους και Νομούς, καθώς επίσης έχει την δυνατότητα να αναλάβει και να
εκτελέσει κάθε έργο που άπτεται της αρμοδιότητας της.
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 Η Επιχείρηση αποτελεί ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διεπόμενη από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’
όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δελφών διέπεται ως προς τη
διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της,
καθώς και των πηγών χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4483/2017.
 Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα, όπως κάθε
φορά ισχύει.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών αποτελεί, επιχείρηση ειδικών
σκοπών (παρ. 4 άρθρο 252 Ν. 3463/2006).
Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ναυπλιέων,
είναι η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια των πρώην δήμων και νυν δημοτικών
ενοτήτων, Δελφών, Ασίνης, Μιδέας και Νέας Τίρυνθας.
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Ναυπλιέων, δηλαδή η πόλη του Δελφών.
Παράλληλα στις δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων
που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και
λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησής τους
και επεξεργασίας και αξιοποίησης ιλύος.
Στο αντικείμενο της βάσει νόμου δύναται να περιλαμβάνονται επίσης:
1. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων
τηλεθέρμανσης,
2. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία δικτύων
φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,
3. η εμφιάλωση και εμπορία νερού,
4. η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που
προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις δραστηριότητες του
δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητα, που νόμιμα θα της ανατεθεί, από
το δήμο, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το δημόσιο αλλά και από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών, αποτελεί το σύνολο των κινητών και ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων, τα οποία συνθέτουν το όλο κύκλωμα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων τους (δίκτυα, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις, ακίνητα, εξοπλισμός, κ.λπ.).
Πόροι της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών βάσει νόμου δύναται να είναι:
Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.
Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
Το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου
ύδρευσης και αποχέτευσης.
6. Το τέλος χρήσεως υπονόμου.
7. Το τέλος χρήσεως δικτύων αποχέτευσης – ομβρίων.

1.
2.
3.
4.
5.
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8. Η αξία του καταναλισκόμενου ύδατος.
9. Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή καθώς και το τέλος χρήσης υδρομετρητή.
10. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης,
υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών.
11. Οι συνεισφορές τρίτων για κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων.
12. Οι Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη μελέτη και κατασκευή
έργων ύδρευ¬σης και αποχέτευσης.
13. Οι πρόσοδοι από τη περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση της.
14. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές- και λοιπές επιχορηγήσεις.
15. Έσοδα εισπραττόμενα από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν.
1069/80, όπως και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Οι πόροι της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών, της προηγούμενης παραγράφου, εδαφ. (α) χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης ή την εξόφληση τοκοχρεολυσίων δανείων, ο δε του εδαφ. (ιβ) αποκλειστικά για τη
μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Σκοπός της Επιχείρησης είναι:






Να μεριμνά για την επαρκή και απρόσκοπτη προς τους καταναλωτές της παροχή νερού.
Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους κατοίκους των Δήμων μας.
Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των μεγάλων και βασικών έργων υποδομής.
Η προστασία του περιβάλλοντος με την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού.
Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών είναι μια αυτοτελής, σύγχρονη Επιχείρηση ικανή να πραγματοποιήσει τους
καταστατικούς της στόχους και σκοπούς.
Η κύρια δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών είναι η καλύτερη παροχή των προσφερόμενων
υπηρεσιών προς τους δημότες – καταναλωτές, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται με την συνεχή
ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης όπως επίσης και με την λειτουργία σύγχρονου
βιολογικού σταθμού εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων. Η εξέλιξη της επιχείρησης στο
ανωτέρω χρονικό διάστημα ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση να
διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στην επίλυση
οποιαδήποτε προβλήματος και αν παρουσιασθεί στην διοικητική της περιφέρεια.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για να καταδείξει την βιωσιμότητα και την
λειτουργία της ΔΕΥΑ Δελφών, ώστε να καθίσταται περισσότερο κατανοητή και δυνατή η λήψη
οριστικών αποφάσεων για την υλοποίηση της λειτουργίας της, των επενδύσεων και την
συνεισφορά της επιχείρησης στην τοπική ανάπτυξη.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την μελέτη είναι σε συμφωνία με τον Οδηγό ΚόστουςΟφέλους επενδυτικών Έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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.
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.
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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.
 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.
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 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.
Η κατανόηση των παραπάνω υποθέσεων και απόψεων αποσαφηνίζει πληρέστερα τον
χαρακτήρα τους και επιτρέπει σε όλους (Φορέας, αναλυτές – αξιολογητές, χρηματοδοτικούς
φορείς, τεχνικούς, εμπειρογνώμονες κ.α.) να Δελφών ορθότερες αποφάσεις που αφορούν την
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
Όλες οι ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις της επένδυσης 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 μελέτης σκοπιμότητας που υποβάλλεται είναι:
Η βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης.
Η βελτίωση στην κατανομή των εθνικών πόρων
Η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του εθνικού προϊόντος.
Η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος μεταξύ των παραγωγικών ομάδων ή περιοχών και
τέλος
5. Η παραγωγή κοινωνικά επιθυμητών αγαθών με ιδιαίτερη κοινωνική αξία.

1.
2.
3.
4.

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.

2.1 Σκοπός & Μεθοδολογία Ιδιωτικής – Χρηματικής
Ανάλυσης & Οικονομικής Ανάλυσης
Ο σκοπός της Οικονομοτεχνικής μελέτης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Δελφών είναι να εξετάσουμε τις επιπτώσεις από τη διεύρυνση των διοικητικών ορίων σύμφωνα
με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αλλά και της λειτουργίας της
επιχείρησης στην περιοχή αρμοδιότητας της, ώστε να διαφανεί αν η ΔΕΥΑ Δελφών αποκομίσει
ικανοποιητική απόδοση ή όφελος μέσα από την εν λόγω λειτουργία της.
Αντίθετα σκοπός της οικονομικής και κοινωνικής αξιολόγησης, είναι να διερευνήσει την
αποδοτικότητα της επιχείρησης και των επενδύσεων, από την άποψη της εθνικής οικονομίας και
του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η οικονομική και κοινωνική ανάλυση αποβλέπει:
 Να επισημάνει, να περιγράψει και να ποσοτικοποιήσει τα συνολικά στοιχεία του κόστους
και ωφελειών της επένδυσης, καθώς και τις επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική
ευημερία.
 Να προχωρήσει στην εκτίμηση των χρονοσειρών, των ταμειακών ροών κόστους και
ωφελειών με την εφαρμογή των εθνικών παραμέτρων.
 Να εκτιμήσει τη συμβολή της επένδυσης στην άριστη κατανομή ή χρήση των οικονομικών
πόρων.
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 Να προχωρήσει στην ευρύτερη κοινωνική αξιολόγηση της επένδυσης, από την άποψη της
συμβολής στην αύξηση της εθνικής αποταμίευσης, την 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 επένδυσης να είναι ευχερής και απόλυτα θεμελιωμένη.
Η μεθοδολογία για την ιδιωτική – χρηματική και οικονομική - κοινωνική ανάλυση που
αναπτύσσεται στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:
Για μεν την ιδιωτική – χρηματική ανάλυση:
1. Χρονική κλιμάκωση του συνολικού κόστους της επένδυσης, καθώς επίσης και χρονική
κλιμάκωση των πηγών χρηματοδότησης.
2. Παρουσίαση σε οριστική μορφή του Λογαριασμού εκμετάλλευσης, με πλήρεις πίνακες
λειτουργικών εξόδων και εσόδων της ΔΕΥΑ Δελφών.
3. Κατάρτιση πινάκων ταμειακών ροών.
4. Εκτίμηση της ιδιωτικής – χρηματικής αποδοτικότητας, όπου εκτιμώνται τα κριτήρια της
περιόδου αποπληρωμής του κεφαλαίου, του απλού λόγου απόδοσης, της καθαρής
παρούσας αξίας και της εσωτερικής αποδοτικότητας.
5. Αξιολόγηση και έλεγχος του βαθμού αβεβαιότητας της αποδοτικότητας, με ανάλυση
αβεβαιότητας, νεκρού σημείου και ανάλυση ευαισθησίας.
6. Γενικά συμπεράσματα για την ιδιωτική – χρηματική αποδοτικότητα.
Για δε την οικονομική και κοινωνική ανάλυση:
1. Επισήμανση, περιγραφή και ποσοτικοποίηση όλων των άμεσων και έμμεσων στοιχείων του
κόστους και των ωφελειών.
2. Εφαρμογή των εθνικών παραμέτρων – λογιστικών τιμών και εκτίμηση των ροών συνολικού
κόστους και συνολικών ωφελειών.
3. Εκτίμηση των ποσοτικών κριτηρίων της οικονομικής αποδοτικότητας και έλεγχο της
συμβολής στην άριστη κατανομή των εθνικών πόρων, όπου εκτιμώνται η οικονομική
καθαρή παρούσα αξία, ο οικονομικός εσωτερικό συντελεστής αποδοτικότητας, καθώς
επίσης και ο λόγος ωφελειών – κόστους.
4. Ευρύτερη κοινωνική αξιολόγηση και εκτίμηση της συμβολής της επένδυσης, όπου
εκτιμώνται η αποταμίευση, η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, η αύξηση της
προστιθέμενης αξίας, καθώς επίσης και η επίπτωση στα δημόσια οικονομικά.
5. Αξιολόγηση και έλεγχος του βαθμού αξιοπιστίας της οικονομικής και κοινωνικής
αποδοτικότητας, όπου εκτιμάται η ανάλυση αβεβαιότητας σε σχέση με οικονομικούς και
άλλους κινδύνους
6. Δείκτες επιβάρυνσης καταναλωτών και τέλος
7. Συνοπτική παρουσίαση όλων των θετικών και αρνητικών στοιχείων της επένδυσης και
οριστική εισήγηση για την προώθηση του.
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2.2 Προσδιορισμός οράματος – στόχου
Θεωρώντας ότι μοναδικός και κύριος στόχος – σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης είναι η βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων 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.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 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, 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 Δημοτικής Επιχείρησης βασικό όραμα – στόχος αποτελεί η βελτίωση της
υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο εξυπηρέτησής.

2.3 Στόχοι και απώτερος σκοπός – Προσδιορισμός
επιθυμητού στόχου
Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις ο επιθυμητός στόχος είναι:
1. Η βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημότες 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.
4. Η συνέχιση του επενδυτικού έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών με στόχο την ικανοποίηση των
έργων της ύδρευσης - αποχέτευσης στον Δήμο Δελφών.
5. Η δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.
6. Η κατασκευή έργων μέσω συγχρηματοδότησης, αλλά και ιδίας συμμετοχής στα έργα που
εκτελεί η ΔΕΥΑ.
7. Η αναδιοργάνωση της λειτουργίας της επιχείρησης βάσει συγχρόνων μορφών οργάνωσης
και διοίκησης.
8. Η εφαρμογή συστήματος Μ.Ι.S.
9. Η εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες
– καταναλωτές.

2.4 Προσδιορισμός απώτερου στόχου
1. Η συνέχιση της βελτίωσης της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημότες
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησής τους.
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2. Η συνεχής εξοικονόμηση των μεγεθών των λειτουργικών δαπανών.
3. Η εφαρμογή ολοκληρωμένου επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού που θα βασίζεται
στην λειτουργική ικανότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 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.

2.5 Ανάλυση Ισχυρών Σημείων - Αδυναμιών - Ευκαιριών Απειλών (SWOT)
Πίνακας 2: SWOT Analysis ΔΕΥΑ Δελφών

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Γεωγραφική θέση που αποτελεί Οικονομικό
περιφερειακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδος και των Βαλκανίων, με αποτέλεσμα να
αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρώπη και πύλη
στην Μεσόγειο για συνέργειες με Ασία και Αφρική
Στρατηγική θέση στην Περιφερειακή Ενότητα
Φωκίδος
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
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
•
•

•

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
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 κοινωνικοπολιτικό-παραγωγικό σύστημα με αποτέλεσμα
χαμηλό επίπεδο επενδύσεων σε δράσεις έρευνας
και τεχνολογίας
Έλλειψη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης του
κινδύνου
Έλλειψη καταγραφής διαδικασιών

ΑΠΕΙΛΕΣ

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
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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
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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
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
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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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3 Υφιστάμενη Κατάσταση
Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δελφών
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την
διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς
και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης».
Η Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών ιδρύθηκε και λειτουργεί σε πλήρη μορφή από το 2017 με την αριθ
4404/117724/27-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ αρ. φυλ. 3165/12-09-2017) απόφαση του Γεν. Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Τα διοικητικά όρια τής είναι αυτά του
ενιαίου Δήμου Δελφών. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής
της περιοχής που ως γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο στον
δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Δελφών (άρθρο 1 §3 του Ν. 1069/80).
Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα οποία
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα έντεκα (11) αυτά μέλη:
 Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων δύο (2) εκ της
αντιπολίτευσης.
 Δύο (2) είναι κάτοικοι του Δήμου με γνώσεις και πείρα σχετικές με το αντικείμενο της
επιχείρησης.
 Ένας (1) εκπρόσωπος του Κοινωνικού φορέα της περιοχής και τέλος
 Προστίθεται και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, χωρίς αλλαγή συστατικής πράξης,
όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους. Στην περίπτωση
αυτή μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει
μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις
σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο
Αντιπρόεδρος (άρθρο 5 § 4 Ν. 1069/80 και άρθρα 252 και 253 του Ν. 3463/2006 που αφορά την
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Πίνακας 3: Προσωπικό ΔΕΥΑ Δελφών στο έτος 2019 ανά κατηγορία

Προσωπικό ανά κατηγορία

Σύνολο

ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ

3
1
11
7

Σύνολο

22

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

Όπως διαπιστώνεται από το σύνολο του τακτικού προσωπικού που ανέρχονταν σε 22
εργαζόμενους, η κατάταξη βάσει του μορφωτικού επιπέδου αυτών έχει ως ακολούθως. τρεις (3)
εργαζόμενοι είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό της τάξης του 13,64%, ένας (1)
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εργαζόμενος είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό της τάξης του 4,55%, έντεκα (11)
εργαζόμενοι είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό της τάξης του 50,00% και τέλος
επτά (7) εργαζόμενοι είναι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό της τάξης του 31,82%.
Διάγραμμα 2: Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης

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

Ως προς τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
επιχείρηση θα επιχειρήσουμε ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑ Δελφών, ώστε
να αποτυπωθεί η εικόνα της επιχείρησης στα τελευταία έτη. Προς τον σκοπό αυτό εξετάζεται η
γενική εκμετάλλευση της επιχείρησης ώστε να αποτυπώνεται πλήρως η εικόνα της.
Η μελέτη του ισολογισμού της ΔΕΥΑΔ αποτυπώνει την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομοειδείς
επιχειρήσεις της Χώρας. Στον ισολογισμό αξίζει να αναφέρουμε:
Πίνακας 4: Ισολογισμός ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2016 – 2019
Ισολογισμός Διαχειριστική Περίοδος

2017

2018

2019

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

0,00

20.925,18

0,00

Ασώματες ακινητοποιήσεις

0,00

0,00

0,00

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

0,00

0,00

0,00

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

0,00

0,00

0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

0,00

50.940,00

0,00

Αποθέματα
Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

0,00

0,00

0,00

1.720.873,47

367.284,10

0,00

339.829,63

422.397,13

0,00

0,00

0,00

0,00

2.060.703,10

861.546,41

0,00

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

Σύνολο Ενεργητικού
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Ισολογισμός Διαχειριστική Περίοδος

2017

2018

2020

2019

Κεφάλαιο

0,00

286.221,67

0,00

Κρατικές Επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

0,00

0,00

0,00

Αποτελέσματα εις νέον

0,00

383.299,80

0,00

Προβλέψεις

0,00

0,00

0,00

Μακρ/σμες υποχρεώσεις

0,00

5.400,00

0,00

Βραχ/σμες υποχρεώσεις

0,00

186.624,94

0,00

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Παθητικού

0,00

861.546,41

0,00

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

Στο μεν ενεργητικό αξίζει να εξετάσουμε:
 πρώτον την αξία κτήσης πάγιου ενεργητικού που προσεγγίζει τα 20,93 χιλ. € στο έτος 2018,
γεγονός που δείχνει το μέγεθος των υποδομών που έχει ολοκληρώσει η ΔΕΥΑ Δελφών, σε
όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται και που είναι σημαντικότατος, συνεισφέροντας στο
μέγιστο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής
των κατοίκων.
 δεύτερον το μέγεθος των απαιτήσεων που έχει να λάβει ανέρχεται για το 2018 στο 367,28 χιλ.
€, ενώ στο 2017 ανέρχονταν σε 1,72 εκ. €. Από τα στοιχεία του ισολογισμού, αλλά και αυτά
των αποτελεσμάτων χρήσης, διαπιστώνεται ότι οι απαιτήσεις αποτελούν το 38,94% του
κύκλου εργασιών της εταιρείας στο έτος 2018, ενώ στο έτος 2017 ανέρχονταν σε 133,11%.
Το μέγεθος είναι σημαντικό αλλά εντός των ορίων για την περίπτωση της ανάλυσης και
αποτελεί συνολικό πρόβλημα της Επιχείρησης, όπως και των φορέων ύδρευσης –
αποχέτευσης της Ελλάδας στην τελευταία πενταετία που μάλιστα επιδεινώνεται λόγω της
συνεχιζόμενης κρίσης.
 τρίτον το υπόλοιπο των διαθεσίμων που διαθέτει η ΔΕΥΑ Δελφών που ανέρχονται στο έτος
2018 σε 422,40 χιλ. €, έναντι 339,83 χιλ. € στο έτος 2017. Η ΔΕΥΑ Δελφών διαθέτει
ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα, στοιχείο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία
της επιχείρησης.
Στο δε παθητικό αξίζει να εξετάσουμε:
 το αποτελέσματα εις νέον όπου η ΔΕΥΑ Δελφών παρουσιάζει κέρδη που ανέρχονται σε
383,30 χιλ. € στο 2018 και τέλος
 τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που για την ΔΕΥΑ Δελφών
ανέρχονται σε 192,02 χιλ. € στο 2018, στοιχείο που δείχνει ότι η ΔΕΥΑΔ δεν αντιμετωπίζει
δυσκολίες στις υποχρεώσεις της, στοιχείο που δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει έλλειψη
ρευστότητας.
Στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα 42 για τον
προσδιορισμό του καθαρού αποτελέσματος παρατηρούμε για την ΔΕΥΑ Δελφών κέρδη 383,30
χιλ. € στο έτος 2018.
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα Χρήσης ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2016 – 2019
Γενική Εκμετάλλευση
Κύκλος εργασιών

2017

2018

2019

1.292.864,70

943.150,99

0,00

0,00

489.009,30

0,00

Μικτά αποτελέσματα

1.292.864,70

454.141,69

0,00

Λοιπά συνήθη έσοδα

0,00

Μείον κόστος πωλήσεων

Σύνολο

0,00

1.292.864,70

454.141,69

0,00

Μείον έξοδα Διοικ. Λειτουργίας

0,00

44.232,38

0,00

Μείον έξοδα λειτουργ. Διαθέσεως,
Έρευνας & Ανάπτυξης, Λοιπά

0,00

29.239,48

0,00

1.292.864,70

380.669,83

0,00

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα

0,00

2.629,97

0,00

Έκτακτα αποτελέσματα

0,00

0,00

0,00

Αποτελέσματα προ φόρων

1.292.864,70

383.299,80

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1.292.864,70

383.299,80

0,00

Λειτουργικά Αποτελέσματα

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

Τα εν λόγω αποτελέσματα χρήσης μας δείχνουν ότι η ΔΕΥΑ Δελφών παρουσίασε κέρδη που
ανήλθαν στο 40,64% επί του κύκλου εργασιών της στο έτος 2018, γεγονός που υποδηλώνει
ότι τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης καλύπτουν τις συνολικές δαπάνες της εταιρείας.
Η Γενική Εκμετάλλευση της ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2017 ως και 2019 παρουσιάζει με τον πιο
εύγλωττο τη θέση στην οποία βρίσκεται η Εταιρία. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6 το σύνολο
των λειτουργικών εξόδων (Μείον Ιδιοπαραγωγή και βελτίωση παγίων) της ΔΕΥΑΔ ανέρχεται σε
1.792.094,31 € στο 2019, έναντι 562.481,16 € στο έτος 2018 και 1.720.873,47 € στο έτος 2017,
στοιχείο που δείχνει ότι οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 4,14% σε σχέση
με το έτος 2017, λόγω της διεύρυνσης της επιχείρησης και της επέκτασης των ορίων
αρμοδιότητας. Αντίστοιχα το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 1.948.143,23 € στο 2019, έναντι
728.213,22 € στο έτος 2018 και 1.302.801,71 € στο έτος 2017, στοιχείο που δείχνει ότι τα έσοδα
της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 49,53% σε σχέση με το έτος 2017. Η όλη εικόνα της Γενικής
Εκμετάλλευσης μας δείχνει ότι σε όλη την χρονική περίοδο που αναλύουμε η εταιρεία παρουσιάζει
κέρδη εκμετάλλευσης, εκτός από το έτος 2017. Τα κέρδη εκμετάλλευσης στο έτος 2019 ανήλθαν
σε 156,05 χιλ. €, που σε ποσοστό ανέρχεται στο 8,01% των συνολικών εσόδων της εταιρείας,
ενώ στο έτος αναφοράς 2017 οι ζημιές εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 418,07 χιλ. € που σε ποσοστό
ανέρχεται στο 24,29% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Όπως γίνεται αντιληπτό τα
οργανικά έσοδα της ΔΕΥΑ Δελφών καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα σε όλα τα έτη
αναφοράς 2017 ως και 2019, εκτός από το έτος 2017. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, με
αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό το ύψος των αποσβέσεων που θα προκύψουν μετά το
πέρας αυτής.
Ήδη όπως προαναφέρθηκε και ανωτέρω η εν λόγω εικόνα τροποποιείται στο 2021 με την
αλλαγή και εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής που λαμβάνει υπόψη τις
απαιτήσεις της οδηγίας και ειδικότερα καλύπτει το χρηματοοικονομικό κόστος όπως
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ορίζει η αριθ. Οικ. 135275 απόφαση έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και
τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) και η Ευρωπαϊκή Οδηγία
2000/60/ΕΚ.
Πίνακας 6: Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2016 – 2019
Γενική Εκμετάλλευση
Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων

2016

2017

2018

2019

17.999,23

47.534,63

35.749,48

17.999,23

278.230,69

41.637,78

133.255,01

278.230,69

72.210,55

87.884,48

547.168,19

72.210,55

989.995,41

360.370,06

1.068.764,75

989.995,41

2.471,96

87,06

334,39

2.471,96

138.381,27

9.381,77

3.585,85

138.381,27

0,00

48,14

3.236,64

0,00

221.584,36

15.537,24

0,00

221.584,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1.720.873,47

562.481,16

1.792.094,31

1.720.873,47

Μείον ιδιοπαραγωγή και βελτίωση
παγίων

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη εκμετάλλευσης

0,00

165.732,06

156.048,92

0,00

Γενικό Σύνολο

1.720.873,47

728.213,22

1.948.143,23

1.720.873,47

Πωλήσεις

1.292.864,70

727.897,67

1.913.010,16

1.292.864,70

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Λειτουργικό Κόστος

Λοιπά οργανικά έσοδα
Σύνολο Εσόδων
Ζημιές εκμετάλλευσης
Γενικό Σύνολο

9.937,01

315,55

35.133,07

9.937,01

1.302.801,71

728.213,22

1.948.143,23

1.302.801,71

418.071,76

0,00

0,00

418.071,76

1.720.873,47

728.213,22

1.948.143,23

1.720.873,47

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Διάγραμμα 3: Γενική Εκμετάλλευση ΔΕΥΑ Δελφών έτους 2016 – 2019

Στον πίνακα 6 στα λειτουργικά έξοδα παρατηρούμε ότι: α) το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει
η κατηγορία «Παροχές τρίτων» που περιλαμβάνει ΔΕΗ, Τηλεπικοινωνίες, Ενοίκια, Ασφάλιστρα,
Επισκευές και Συντηρήσεις, κλπ. με ποσοστό 54,86% στο 2019 (57,53% στο 2017), β) ακολουθεί
η κατηγορία «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» με ποσοστό 28,09% στο 2019 (4,20% στο 2017), γ)
ακολουθεί η κατηγορία «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσοστό 6,84% στο 2019 (16,17%
στο 2017), δ) ακολουθεί η κατηγορία «Αμοιβές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων» με ποσοστό 1,84%
στο 2019 (1,05% στο 2017), και τέλος ακολουθούν διάφορες άλλες μικρότερες κατηγορίες.
Στα οργανικά έσοδα η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων προέρχεται από την κατηγορία
«Πωλήσεις υπηρεσιών» με ποσοστό 98,20%, με τα λοιπά οργανικά έσοδα να περιορίζονται σε
1,81%.
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουμε παρουσιάσει παραθέτουμε αριθμοδείκτες (Πίνακας 7) που
αποτυπώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα η ΔΕΥΑ Δελφών Ειδικότερα
παρουσιάζουμε δείκτες αποδοτικότητας, ρευστότητας, αποτελεσματικότητας, κεφαλαιακής
διάρθρωσης, παραγωγικότητας και δαπανών προσωπικού, για τα έτη 2016 έως και 2019.
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Πίνακας 7: Αριθμοδείκτες ΔΕΥΑ Δελφών για τα έτη 2016 – 2019
Αριθμοδείκτες

2017

2018

2019

Ι. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) = 100 Χ Καθαρό
Αποτέλεσμα Χρήσης / Ιδία Κεφάλαια
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) = 100 Χ Καθαρό
Αποτέλεσμα / Οργανικά Έσοδα*

#ΔΙΑΙΡ/0!

57,25%

99,24%

52,64%

ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4,23

Πραγματική Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό
- Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4,23

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (σε ημέρες) =
365 Χ Αποθέματα / Σύνολο Οργανικών Εσόδων *
Μέσος Όρος Ημερών Συλλογής Απαιτήσεων = 365 Χ
Απαιτήσεις (Πελ.+Γραμ. Εισπρ.) / Σύνολο Οργανικών
Εσόδων*

0,00

0,00

0,00

482,13

184,09

0,00

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

28,68%

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

22,29%

Χρηματοδότησης Επενδύσεων = Ιδία Κεφάλαια /
Αναπόσβεστη Αξία Παγίων

3199,60%

V. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έσοδα ανά Εργαζόμενο = Σύνολο Οργανικών
Εσόδων* / Απασχολούμενο Προσωπικό
Κυκλοφορίας Ενεργητικού = Σύνολο Οργανικών
Εσόδων* / Σύνολο Ενεργητικού
Αξιοποίησης Περιουσίας = Σύνολο Οργανικών
Εσόδων* / Αναπόσβεστη Αξία Παγίων

72.377,87

36.410,66

88.551,97

63,22%

84,52%

#ΔΙΑΙΡ/0!

3480,08%

#ΔΙΑΙΡ/0!

15.457,26

2.081,89

6.057,05

16,17%

7,40%

7,45%

VΙ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δαπάνες Προσωπικού ανά Εργαζόμενο = Αμοιβές &
έξοδα Προσωπικού / Απασχολούμενο Προσωπικό
Συμμετοχή Μισθοδοσίας στο Συνολικό Κόστος
Λειτουργίας = Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού /
Οργανικά Έξοδα - Χρημ/κα Έξοδα

( * ) Στα Οργανικά Έσοδα δεν περιλαμβάνονται οι Επιχορηγήσεις Τ.Π.
Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020

Ειδικότερα αξίζει να αναφέρουμε ότι η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων για την ΔΕΥΑ Δελφών
ανέρχεται σε 57,25% στο 2018. Δηλαδή έχουμε θετική αποδοτικότητα.
Το περιθώριο καθαρού κέρδους ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) για την ΔΕΥΑ Δελφών στο έτος
2018 είναι θετικό και ανέρχεται σε 52,64%.
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Η γενική και η πραγματική ρευστότητα για την ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε 4,23 και 4,23
αντίστοιχα, είναι δηλαδή μεγαλύτερο της μονάδας, ενώ παράλληλα τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα
βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Ήδη η εν λόγω εικόνα αναμένεται να τροποποιηθεί από το 2021 και μετά με την αλλαγή
και εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής (αρ. απόφασης ΔΣ 239/2020, ΑΔΑ:
67ΤΤΩΚΦ-Δ7Ψ) που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας και ειδικότερα καλύπτει
το χρηματοοικονομικό κόστος όπως ορίζει η αριθ. Οικ. 135275 απόφαση έγκρισης γενικών
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017)
και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ώστε να επιτυγχάνεται πλέον η εξυγίανση των
οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί απρόσκοπτα
να συνεχίσει την λειτουργία της με γνώμονα την ορθολογικότερη τιμολόγηση στις
κατηγορίες των χρηστών, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, μέσω της
τιμολόγησης για τις ομάδες χρηστών που μπορούν να εισέλθουν στα νέα τιμολόγια.
Ο μέσος όρος συλλογής απαιτήσεων για την ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε 184,09 ημέρες για το
2018, έναντι 482,13 ημερών στο 2017, στοιχείο που δείχνει ότι οι καταναλωτές καταβάλλουν τους
λογαριασμούς νερού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται
πρόβλημα ρευστότητας σε βάθος χρόνου για την εταιρεία.
Τέλος στους δείκτες παραγωγικότητας διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα ανά εργαζόμενο ξεπερνούν
το ποσό των 36,41 χιλ. €/έτος, η κυκλοφορία του ενεργητικού ανέρχεται σε 84,52% συνόλου του
ενεργητικού και ο δείκτης αξιοποίησης περιουσίας ανέρχεται σε 3480,08% (το οποίο είναι εκτός
ορίων, λόγω έλλειψης στοιχείων όσον αφορά τις αποσβέσεις) για την εταιρεία στο έτος 2018.
Τέλος στους δείκτες δαπανών προσωπικού, παρατηρείται ότι η συμμετοχή της μισθοδοσίας στο
συνολικό κόστος λειτουργίας για την ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχεται σε 7,40% στο 2018 (16,17% στο
2017), που αποτελεί καλό δείκτη λειτουργίας της επιχείρησης, καθότι δείχνει, εκ πρώτης όψεως,
ότι η επιχείρηση δεν είναι υποστελεχωμένη.

Παράλληλα παραθέτουμε την υφιστάμενη, πολιτική τιμολόγησης της ΔΕΥΑ Δελφών που έχει ως
ακολούθως:
Πίνακας 8: Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑ Δελφών

Αιτιολογία

ΕΤΗ
0

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)

1

2

3

4

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
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2020

ΕΤΗ
0

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)

1

2

3

4

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)
1η κλίμακα 0-40

Τιμή

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

0,3000

0,3000

0,3030

0,3060

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)
1η κλίμακα 0-40 Μ3

Ε.01

Τιμή
0,3000
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ΕΤΗ
0

1

2

3

4

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

Από τα αντληθέντα στοιχεία ΔΕΥΑ Δελφών, αλλά και την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική,
διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία:
1. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, για τους οικιακούς χρήστες, το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα
Νομικά Πρόσωπα αυτών, καθώς και για τους επαγγελματικούς χρήστες και τις
ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις του Δήμου Δελφών
2. ως προς το πάγιο η επιχείρηση εφαρμόζει χρέωση για την ύδρευση 4,00 €/μήνα για τους
οικιακούς χρήστες των Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Δ.Κ. Άμφισσας, Δ.Κ. Ιτέας και Δ.Κ.
Κίρρας, 3.00 €/μήνα για τους λοιπούς οικιακούς χρήστες και 6,00 €/μήνα για το Δημόσιο,
ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα αυτών, Επαγγελματίες και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
3. δεν επιβάλλει ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού (έχει ενσωματωθεί)
4. επιβάλλει τέλος αποχέτευσης ακαθάρτων σε ποσοστό 80% επί της αξίας νερού, όπου
υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης
5. επιβάλλει τέλος αποχέτευσης ομβρίων για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων, που με την ισχύουσα τιμολόγηση ανέρχεται σε 20% επί της αξίας
του νερού
6. επιβάλλει τέλος συντήρησης υδρομέτρου 1,00 €/έκδοση λογαριασμού.
7. εκδίδει λογαριασμούς νερού ανά 4μηνο.
Παράλληλα εξετάζοντας τις τιμολογιακές πολιτικές που εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις Ύδρευσης –
Αποχέτευσης της Χώρας μας τα τελευταία χρόνια (2000 – 2019) διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή
σήμερα διαμορφώνεται σε 1,34 €/Μ3, με την μέση αύξηση να ανέρχεται σε 1,97;% για όλα τα έτη
αναφοράς. Αναλυτικά η μέση τιμή νερού ανά κυβικό μέτρο στο χρονικό διάστημα 2000-2019
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 9: Τιμολογιακή πολιτική Επιχειρήσεων Ύδρευσης (Μέση τιμή & μέση σταθμισμένη τιμή
ανά Μ3 ΔΕΥΑ και ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2016 - 2019)
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2019
Μέση Τιμή ΔΕΥΑ
όπως
διαμορφώνεται
στα 0-100 Μ3

Αύξηση μέσης
τιμής ΔΕΥΑ %

Μέση Σταθμισμένη
Τιμή ΔΕΥΑ

Αύξηση Μέσης
Σταθμισμένης
τιμής ΔΕΥΑ %

Μέση Σταθμισμένη
Τιμή ΔΕΥΑ
Δελφών

Αύξηση Μέσης
Σταθμισμένης
Τιμής ΔΕΥΑ
Δελφών

α/α

Έτη

1

2000

1,06

0,00%

0,77

0,00%

0,00%

2

2001

1,02

-3,77%

0,82

6,49%

0,00%

3

2002

1,03

0,98%

0,79

-3,66%

0,00%

4

2003

1,04

0,97%

0,80

1,27%

0,00%

5

2004

1,19

14,42%

0,81

1,25%

0,00%

6

2005

1,28

7,56%

0,93

14,81%

0,00%

7

2006

1,27

-0,78%

1,00

7,53%

0,00%

8

2007

1,35

6,30%

0,99

-1,00%

0,00%

9

2008

1,35

0,00%

0,99

0,00%

0,00%

10

2009

1,39

2,96%

1,16

17,17%

0,00%

11

2010

1,39

0,00%

1,07

-7,76%

0,00%

12

2011

1,36

-2,16%

1,14

6,54%

0,00%

13

2012

1,35

-0,74%

1,34

17,54%

0,00%

14

2013

1,37

1,48%

1,32

-1,49%

0,00%

15

2014

1,37

0,00%

1,32

0,00%

0,00%

16

2015

1,61

17,52%

1,57

18,94%

0,00%

17

2016

1,61

0,00%

1,57

0,00%

0,00%

18

2017

1,61

0,00%

1,57

0,00%

0,58

0,00%

19

2018

1,61

0,00%

1,57

0,00%

0,32

-44,26%

20

2019

1,61

0,00%

1,57

0,00%

0,91

180,75%

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, (Μέση τιμή ανά κυβικό
μέτρο νερού στα έτη 2015-2019)

Αναλύοντας τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι για τις ΔΕΥΑ οι μέσες τιμές και
οι σταθμισμένες μέσες τιμές ως και το έτος 2006 αυξάνονταν οριακά με εξαίρεση το έτος 2002,
όπου παρουσιάσθηκε μείωση της τιμής κατά 3,66%, όπου πιθανόν λόγω των δημοτικών εκλογών
του 2002 υπήρξε μείωση της τιμής. Αντίθετα στα έτη 2005 & 2006 η μέση αύξηση της τιμής του
κυβικού είναι μεγάλη (14,81% το έτος 2005 και 7,53% το έτος 2006), πολύ μεγαλύτερη από τον
πληθωρισμό της Χώρας στα αντίστοιχα έτη. Τέλος στα τελευταία έτη 2007 ως και 2018
διαπιστώνουμε ότι, για μεν το 2009 παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 17,17%, στο έτος 2010
παρουσιάζεται μείωση της τάξης του 7,76%, στα έτη 2011 και 2012 παρατηρείται αύξηση της
τάξης του 6,54% και 17,54% αντίστοιχα. Τέλος, στο 2013 παρουσιάζεται μείωση της τιμής κατά
1,49% στα τελευταία πέντε έτη παρατηρείται αύξηση και ισοσκέλιση κατά 18,94% και 0,00%
αντίστοιχα.
Αντίθετα για την ΔΕΥΑ Δελφών και με βάση τα στοιχεία των ετών 2017-2019 διαπιστώνουμε μέση
σταθμισμένη αύξηση της τάξης του 34,12%. Ειδικά στα τελευταία έτη στο σύνολο της Χώρας
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παρουσιάζεται μείωση της τιμής του νερού, λόγω της γενικής ύφεσης που παρατηρείται στη
Χώρα.
Διάγραμμα 4: Μέσες τιμές νερού ανά m3 στα έτη 2000-2019

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, έτος 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑ Δελφών, των ΔΕΥΑ, της ΕΥΑΘ. Α.Ε., και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. οι
μέσες σταθμισμένες τιμές ύδρευσης (συμπεριλαμβάνεται ύδρευση, αποχέτευση, ειδικό τέλος,
πάγια) για τον καταναλωτή στην Ελλάδα στο έτος 2019 έχουν ως ακολούθως.
Πίνακας 10: Μέση σταθμισμένη τιμή/Μ3 για τον καταναλωτή στο έτος 2019
α/α
1
2
3
4

Φορέας

Μέση σταθμισμένη
τιμή/Μ3 για τον
καταναλωτή στο 2019

Εξυπηρετούμενος
Πληθυσμός

ΔΕΥΑ Δελφών
ΕΥΑΘ Α.Ε.
ΔΕΥΑ
ΕΥΔΑΠ A.E.

0,91
1,31
1,57
1,07

30.000
1.015.000
5.160.000
4.600.000

Μέση σταθμισμένη τιμή/Μ3
ΕΥΑΘ Α.Ε., ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

1,33

10.805.000

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Για τον υπολογισμό της μέσης σταθμισμένης τιμής έχουν ληφθεί υπόψη τόσο η τιμολόγηση, όσο
και ο πληθυσμός στον οποίο εφαρμόζεται, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση ως προς την
μέση τιμή.
Διαπιστώνουμε ότι η μέση σταθμισμένη τιμή ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δελφών είναι χαμηλότερη των
μέσων σταθμισμένων τιμών των ΔΕΥΑ κατά 41,89%, ενώ έναντι της ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΔΑΠ
Α.Ε. είναι χαμηλότερη κατά 30,36% και 14,74% αντίστοιχα. Η χαμηλότερη μεσοσταθμική τιμή
στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΔΑΠ Α.Ε., έναντι των ΔΕΥΑ, οφείλονται στις οικονομίες κλίμακος που
επιτυγχάνουν, αλλά και στην αστική διάρθρωση των εν λόγω εταιρειών, σε αντίθεση με αυτή των
ΔΕΥΑ που κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του τρόπου
υδροδότησης γίνεται μέσω γεωτρήσεων που αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας.
Παράλληλα με τον ανωτέρω συμβιβασμό, η ΔΕΥΑ, πρέπει άμεσα να επανεξετάσει στο σύνολό
του το ζήτημα της ενέργειας γιατί, αποτελεί κομβικό σημείο, αλλά και αντικείμενο συζήτησης και
σχεδιασμού, ιδιαίτερα μετά τις δυνατότητες που δίνονται μέσω της κείμενης νομοθεσίας.
Ως γνωστό οι εταιρείες ύδρευσης – αποχέτευσης της Χώρας, αποτελούν στο σύνολό τους
ενεργοβόρες εταιρείες, λόγω των μεγάλων μονάδων που λειτουργούν (ΕΕΛ, διυλιστήρια,
αντλιοστάσια κλπ).
Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΥΑ Δελφών θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης
εγκαταστάσεων Φ/Β μονάδων σε αντλιοστάσια ύδρευσης, αποχέτευσης και σε μονάδες ΕΕΛ,
αξιοποιώντας την δυνατότητα συμψηφισμού της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια
(net metering). Προς τον σκοπό αυτό παραθέτουμε πίνακες με την καταναλισκόμενη.
Με την συγκεκριμένη διαδικασία (που στη χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί από το 2014) οι μονάδες
Φ/Β, εγκατεστημένες σε χώρους πλησίον των αντλιοστασίων, των μονάδων ΕΕΛ, δύνανται να
τροφοδοτούν με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, τις ηλεκτρικές καταναλώσεις τους. Η
περίσσεια της ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. σε ημέρες έντονης ηλιοφάνειας), “δανείζεται” στον
ΔΕΔΔΗΕ και “επιστρέφεται” όταν οι φωτοβολταϊκές μονάδες δεν λειτουργούν (π.χ. νυχτερινές
ώρες).
Ο συμψηφισμός μεταξύ παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας, γίνεται σε ετήσια βάση. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που “δανείστηκε” στον
ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν καταναλώθηκε στη διάρκεια του έτους, απορροφάται από τον ΔΕΔΔΗΕ
χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.
Η ΔΕΥΑ Δελφών διαθέτει πληθώρα αντλιοστασίων, καθώς και μονάδες ΕΕΛ, με αποτέλεσμα να
καθίσταται ιδιαίτερα συμφέρουσα η επένδυση, ακόμη και με καθαρά επιχειρηματικούς όρους,
καθώς διαμορφώνεται περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης σε 6 με 8 έτη.
Σημαντικό στοιχείο για την εγκατάσταση συστημάτων Φ/Β πάρκων πλησίον των εγκαταστάσεων,
με την μεθοδολογία του net metering είναι ότι δεν παράγει έσοδα (μειώνει μέσω συμψηφισμού
έξοδα), με αποτέλεσμα η επένδυση να είναι επιλέξιμη μέσω του ΕΣΠΑ, σε ενεργειακές
προσκλήσεις που αναμένεται να ανοίξουν στο άμεσο μέλλον.
Ο υπολογισμός της τιμολόγησης μόνο ως προς το οικονομικό κόστος, αλλά και η μη ορθολογική
τιμολόγηση των υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την διαμορφούμενη σημερινή κατάσταση, όπου
διαπιστώνουμε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις που θέτει η Κοινοτική Οδηγία
2000/60/ΕΚ, για την ανάκτηση του κόστους, αλλά αντίθετα ως προς τις ΔΕΥΑ απομακρυνόμαστε
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και από τις αρχές που τίθενται από τον Ν. 1069/80 περί ανταποδοτικότητας στην τιμολόγηση των
υπηρεσιών.
1. Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις ύδρευσης και συνακόλουθα και η ΔΕΥΑ Δελφών, πρέπει να
λάβουν υπόψη, τον Ν. 1069/80 και ειδικότερα από το άρθρο 25, όπως έχει τροποποιηθεί
με τον Ν. 4483/2017, που αναφέρεται στα τιμολόγια. Συγκεκριμένα το άρθρο 25 του Ν.
1069/80 αναφέρει ότι:
1.1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό
συμβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και
αποχέτευσης. Με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα
τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης,
αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες χρεώσεις για την κάλυψη του ελάχιστου κόστους
λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο
περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. 1.
1.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το
δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις
διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών
τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο
του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για τους
κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι
εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.
1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις
ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η
απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
1.4. Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια
για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε
αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει
υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων,
το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 (Α΄ 24), του άρθρου 8 του π.δ.
51/2007 (Α΄ 54), του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α΄ 29) και τις εκάστοτε
αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες
κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.
1.5. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης
παραγράφου για την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την
πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο
δημοτικό συμβούλιο.
1.6. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τη μελέτη
κόστους-οφέλους της επιχείρησης του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5».
1.7. Το άρθρο 26 του Ν. 1069/80 μετά την διαφοροποίηση του από το άρθρο 10 του Ν.
4483/2017 που αναφέρεται στη διαφοροποίηση των τελών, αναφέρει ότι με απόφαση του

1

Αντικ. από το άρθρο 10 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107)
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διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο
μπορεί:
1.8. να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κατοίκους των δήμων
ή κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι
εξυπηρετούνται με δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.
1.9. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 26 του ν. 1069/1980 καταργείται 2.
2. Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που αναφέρει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν:
2.1. ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και, κατά συνέπεια, να συμβάλλουν
στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας Οδηγίας.
2.2. την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος, διακρινόμενων, τουλάχιστον, σε
βιομηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος,
βάσει της οικονομικής ανάλυσης που διενεργείται σύμφωνα με το παράρτημα III και
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
3. Τον Ν. 3199/2003(ΦΕΚ Α’ 280) Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000
4. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α’ αρ. φυλ. 54/08-03-2007) καθορίζονται τα μέτρα και οι διαδικασίες
για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση των διατάξεων
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής
των υδάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
5. Την § 8 του άρθρου 262 «Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/0706-2010) που αφορά την «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που παραπέμπει στην § 8 του άρθρου 265 του Ν.
3463/2010 που αναφέρει ότι: «…Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές
χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός
δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που
προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του
πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου…» και τέλος
6. 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
Αντικ. του άρθρου 26 του Ν. 1069/80 από την περίπτωση β΄ της § 2 του άρθρου 10 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄
107)

2
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αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 1
σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι να διασφαλίζει:
6.1. Ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την
αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και,
6.2. 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:
6.3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ύδατος για τις χρήσεις που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 146896/2014 (Β΄ 2878),
όπως ισχύει, καθώς και στις υπηρεσίες παροχής αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων. Οι υπηρεσίες αυτές δύναται να παρέχονται στα δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά
οργανωμένα συλλογικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών ύδατος (επεξεργασμένου ή
ανεπεξέργαστου), καθώς και στις εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων
(μεμονωμένες) υδρογεωτρήσεις.
6.4. 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 κυριότερα σημεία της απόφασης αναφέρονται:
7. Στο Άρθρο 4 «Γενικοί κανόνες προσδιορισμού χρηματοοικονομικού κόστους»
7.1. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
7.1.1. Κόστος κεφαλαίου (Κ) το οποίο αποτελείται από: α) από το αναλισκόμενο ετήσιο
πάγιο κεφάλαιο και β) το κόστος ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου
7.1.2. Λειτουργικό κόστος (Λ) το οποίο περιλαμβάνει τις σταθερές δαπάνες και τις
μεταβλητές δαπάνες
7.1.3. Κόστος συντήρησης (Σ)
7.1.4. Κόστος διοίκησης και άλλα κόστη (Δ) τα οποία περιλαμβάνουν τα κόστη που
σχετίζονται με τη διοίκηση του φορέα παροχής της υπηρεσίας ύδατος
7.1.5. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης σε άνυδρες περιοχές που
εφοδιάζονται με μεταφερόμενο νερό, το κόστος μεταφοράς νερού δεν λαμβάνεται
υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς
7.1.6. Για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, ακολουθείται η
μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι
7.1.7. 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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7.1.8. Ο προσδιορισμός του Χρηματοοικονομικού Κόστους, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, πραγματοποιείται από όλους τους παρόχους για πρώτη φορά μέχρι
31/12/2017
8. Στο Άρθρο 7 «Κοινή διαδικασία τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος»
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. 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
9. Στο Άρθρο 8 «Γενικό πλαίσιο υπηρεσιών»
9.1. Η τιμολογιακή πολιτική εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση του κόστους και μακροχρόνια
βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο
9.2. 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
10. Στο Άρθρο 9 «Γενικοί κανόνες τιμολόγησης»
10.1.
Η τιμολόγηση από τους παρόχους των υπηρεσιών παροχής νερού ύδρευσης
(πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) και αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων καθορίζεται
με στόχο τα συνολικά τους έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου
παρόχου. Στη περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα
πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους, με
εξαίρεση έτη στα οποία προηγήθηκαν περίοδοι καταστάσεων έκτακτων αναγκών,
σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 14689/2014 (Β’ 2878)
10.2.
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.
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10.3.
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)
10.4.
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
10.5.
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
11. Στο Άρθρο 14 «Γενικοί κανόνες και κατευθύνσεις βελτίωσης υπηρεσιών ύδρευσης»
11.1.
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.
11.2.
Εάν η τρέχουσα μέση χρέωση/μ3 κατανάλωσης είναι χαμηλή και η ανάκτηση
κόστους υψηλή, προηγείται ο έλεγχος του κόστους πριν αποφασιστεί προσαρμογή
χρεώσεων
11.3.
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
12. Στο Άρθρο 15 «Κυρώσεις»
12.1.
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
13. Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, όπου και γίνεται:
13.1.

Εκτίμηση χρηματοοικονομικού κόστους που λαμβάνει υπόψη:
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13.1.1. Στοιχεία κεφαλαίου κόστους
13.1.2. Λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης
13.1.3. Κόστος διοίκησης
13.2.

Εκτίμηση περιβαλλοντικού πόρου που λαμβάνει υπόψη:

13.2.1. Την συσχέτιση του περιβαλλοντικού κόστους με σχετικές χρήσεις ύδατος ανά
υδατικό σύστημα
13.2.2. Άθροιση του περιβαλλοντικού κόστους σε ένα σύνολο ανά χρήση ύδατος
13.2.3. Εκτίμηση μοναδιαίου περιβαλλοντικού κόστους σύμφωνα με σχέδιο διαχείρισης
(ΛΑΠ)
13.2.4. 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
13.3.

Εκτίμηση κόστους πόρου που λαμβάνει υπόψη:

13.3.1. Συσχέτιση του κόστους πόρου με σχετικές χρήσεις ύδατος ανά υδατικό σύστημα
13.3.2. Άθροιση του κόστους πόρου σε ένα σύνολο ανά χρήση ύδατος
13.3.3. Εκτίμηση μοναδιαίου κόστους πόρου σύμφωνα με σχέδιο διαχείρισης (ΛΑΠ)
Καθίσταται επομένως σαφές ότι η υφιστάμενη τιμολόγηση πρέπει να αναπροσαρμοσθεί και να
συμπεριλάβει όλα όσα αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26 του Ν. 1069/80, τον Ν. 3199/2003(ΦΕΚ
Α’ 280) Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ
Α’ αρ. φυλ. 54/08-03-2007) και τέλος 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, προκειμένου η τιμολόγηση να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα
καθιστούν την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δελφών βιώσιμη, τόσο στην
παρούσα κατάσταση, όσο και στο μέλλον, ώστε να συνεχίσει το επενδυτικό της έργο και να
ολοκληρώσει το σύνολο των υποδομών στις ΤΚ και ΔΚ.
Το πρόβλημα της μη εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για την τιμολόγηση αποτελεί πρόβλημα
ολόκληρης της Ευρώπης ενώ της μη ορθής τιμολόγησης θα μπορούσαμε να πούμε τουλάχιστον
ως προς τις ΔΕΥΑ ότι αποτελεί «πολιτικό πρόβλημα» για τις εν λόγω επιχειρήσεις που πρέπει
όμως να αντιμετωπισθεί με σύνεση και ρεαλισμό. Στην περίπτωσή μας, η ΔΕΥΑ Δελφών, θα
πρέπει άμεσα να προβεί σε αναπροσαρμογή της τιμολόγησης, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει
να είναι βιώσιμη.
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, διαπιστώνεται ότι η υπάρχουσα τιμολόγηση,
πρέπει να αναπροσαρμοσθεί για να καλύψει στο σύνολο, τις λειτουργικές ανάγκες της
επιχείρησης και παράλληλα να προχωρήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού
και για τον λόγο αυτό, στο 2ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, αναπτύχθηκε η τιμολόγηση
που πρέπει άμεσα να προχωρήσει η ΔΕΥΑ, ώστε να καλύπτεται πλήρως η λειτουργία κι η
βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ε.01

52

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 3ο μέρος Επίτευξη Στόχων – Βιωσιμότητα
Επιχείρησης

2020

Ουσιαστικά όπως αναφέρθηκε και στα συμπεράσματα του 2ου μέρους του Επιχειρησιακού
Σχεδίου, η ΔΕΥΑ Δελφών στα έτη 2016-2019, όπου και αναλύθηκαν τα οικονομικά στοιχεία αυτής,
δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που έθετε η νομοθεσία, όμως με την νέα τιμολογιακή πολιτική
που ψήφισε και εφαρμόζει πλέον, λαμβάνονται όλα τα δεδομένα των οδηγιών της ΕΕ και της
Εθνικής Νομοθεσίας. Παρά ταύτα στο δεύτερο μέρος εξετάσθηκε η εφαρμοζόμενη πλέον νέα
τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ, με σκοπό – στόχο την καλύτερη τιμολόγηση στις κατηγορίες των
χρηστών, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, μέσω της τιμολόγησης για τις ομάδες
χρηστών που μπορούν να εισέλθουν στα νέα τιμολόγια. Ειδικότερα τα στοιχεία που πρέπει να
ληφθούν υπόψη είναι:
1ο) Πρώτο στοιχείο που πρέπει να τροποποιηθεί (λαμβάνεται υπόψη στην μελέτη) είναι η
επανεκτίμηση της ωφέλιμης χρησιμότητας παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΥΑ
Δελφών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δαπάνη αποσβέσεων.
2ο) Δεύτερο στοιχείο που εξετάσθηκε είναι τα πάγια τέλη που πρέπει να προσεγγίζουν ποσοστό
της τάξης του 34,00% με 36,00%, στοιχείο που ισχύει για την ΔΕΥΑ Δελφών που τα πάγια
τέλη προσεγγίζουν το 35,15% των συνολικών εσόδων, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται
πλήρως η ετοιμότητα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
3ο) Τρίτο στοιχείο που εξετάσθηκε, είναι το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά έκδοση
λογαριασμού που με την εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική (απόφαση ΔΣ 30/245/2020
ΔΕΥΑ) ανέρχεται σε 1,00 €/έκδοση λογαριασμού και προορίζεται για αντικατάσταση
υδρομέτρων νέας τεχνολογίας.
4ο) Τέταρτο στοιχείο που εξετάσθηκε, είναι οι κλίμακες της ισχύουσας τιμολόγησης που
καλύπτουν και 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.
5ο) Πέμπτο στοιχείο που εξετάσθηκε, αφορούσε την έκδοση λογαριασμών, όπου και 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. Όταν η
Επιχείρηση θα ξεκινήσει να τοποθετεί έξυπνα υδρόμετρα τύπου AMR, θα πρέπει να εξετασθεί
η έκδοση σε μικρότερο του 4μηνου διάστημα.
6ο) Έκτο στοιχείο που εξετάσθηκε είναι το τέλος αποχέτευσης ακαθάρτων που με βάση την
ισχύουσα τιμολόγηση ανέρχεται σε 50% επί της αξίας του νερού και το τέλος αποχέτευσης
ομβρίων για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, που
με την ισχύουσα τιμολόγηση ανέρχεται σε 20% επί της αξίας του νερού, όπου και
διαπιστώνεται η ορθότητα επιβολής του.
7ο) Έβδομο, την διεύρυνση των ειδικών τιμολογίων, όπου και δίνεται η δυνατότητα στην ΔΕΥΑ
Δελφών να διευρύνει τα ειδικά τιμολόγια (εξειδικεύονται στην ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική),
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.

Ε.01

53

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 3ο μέρος Επίτευξη Στόχων – Βιωσιμότητα
Επιχείρησης

2020

4 Ανάλυση Επιχειρησιακού Σχεδίου
Στην συνέχεια προβαίνουμε σε ανάλυση και διάγνωση της μελλοντικής σκοπιμότητας της ΔΕΥΑ
Δελφών, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, όπως αυτή αναλύθηκε και
περιγράφηκε ανωτέρω, τις υποχρεώσεις της επιχείρησης μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες,
καθώς και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΥΑ, αλλά και την μελέτη τιμολόγησης, όπου τίθενται
βασικές παραδοχές για την λειτουργία και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Οι βασικές παραδοχές που τέθηκαν στο 2ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΔΕΥΑ
Δελφών ήταν στα πλαίσια των κανόνων κοστολόγησης και ειδικότερα της αριθ. οικ. 135275/2017
απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1751 Β΄/22-05-2017), λαμβάνοντας υπόψη:
Πρώτον την 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 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 η εφαρμοζόμενη πλέον νέα τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης (αρ. απόφασης
239/2020), ώστε να ελεγχθούν αν περιλαμβάνουν όλα όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ περί
έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β 1751/2205-2017), 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.
Πίνακας 11: Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑ Δελφών

Αιτιολογία

ΕΤΗ
0

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)

1

2

3

4

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.
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2020

ΕΤΗ
0

1

2

3

4

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

Καστελλίων, Σκλήθρου, Βαργιάνης, Αποστολιάς και
Οινοχωρίου)

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

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 > και άνω

Μ3

1,0000

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201
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2020

ΕΤΗ
0

Τιμολόγιο σε ΔΚ & ΤΚ που σήμερα δεν διαθέτουν υδρόμετρο

1

2

3

4

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 > και άνω Μ3

1,5000

1,5000

1,5000

1,5150

1,5302

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

Τρίτο στοιχείο που εξετάσθηκε, είναι το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά έκδοση
λογαριασμού που με την εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική (απόφαση ΔΣ 239/2020 ΔΕΥΑ)
ανέρχεται σε 1,00 €/έκδοση λογαριασμού και προορίζεται για αντικατάσταση υδρομέτρων νέας
τεχνολογίας.
Τέταρτο στοιχείο που εξετάσθηκε, είναι οι κλίμακες της ισχύουσας τιμολόγησης που καλύπτουν
και 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.
Πέμπτο στοιχείο που εξετάσθηκε, αφορούσε την έκδοση λογαριασμών, όπου και θεωρούμε ότι
η επιχείρηση 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. Όταν η Επιχείρηση θα ξεκινήσει να
τοποθετεί έξυπνα υδρόμετρα τύπου AMR, θα πρέπει να εξετασθεί η έκδοση σε μικρότερο του
4μηνου διάστημα.
Έκτο στοιχείο που εξετάσθηκε είναι το τέλος αποχέτευσης ακαθάρτων που με βάση την ισχύουσα
τιμολόγηση ανέρχεται σε 50% επί της αξίας του νερού και το τέλος αποχέτευσης ομβρίων για τις
περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, που με την ισχύουσα
τιμολόγηση ανέρχεται σε 20% επί της αξίας του νερού, όπου και διαπιστώνεται η ορθότητα
επιβολής του.
Τέλος, ένα Έβδομο, την διεύρυνση των ειδικών τιμολογίων, όπου και δίνεται η δυνατότητα στην
ΔΕΥΑ Δελφών να διευρύνει τα ειδικά τιμολόγια (εξειδικεύονται στην ισχύουσα τιμολογιακή
πολιτική),
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
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διαδικασία για την αύξηση αυτού στον απαιτούμενο βαθμό που θα συνεισφέρει στην ορθή
λειτουργία της ΔΕΥΑ.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην ΔΕΥΑ Δελφών, επισημαίνουμε
τα ακόλουθα:
1. Με βάση τον υπολογισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους σύμφωνα με τους
κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος (Αρ. Απ. 135275/2205-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/2017) για τα έτη 2021 – 2025 του μέσο χρηματοοικονομικό κόστος
σε όλη την περίοδο αναφοράς προβλέπεται να 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

2. 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 διαμορφωθεί 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). Με δεδομένο ότι όπως προαναφέρθηκε σε Μέρος Β΄, 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 εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Παρακάτω παραθέτουμε
τον προσδιορισμό της μέσης σταθμισμένης τιμής νερού ανά Μ3, της ΔΕΥΑ Δελφών στην
περίοδο αναφοράς (2021 – 2025).
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Μέση Τιμή

Μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, τέλους
κύκλου νερού / Μ3 χρέωσης

1,246

Μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης)

0,023

Μέση 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

Μέση 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 υπόψιν, είναι οι απώλειες των φυσικών πόρων της
επιχείρησης που μπορούν να ανακτηθούν, που στο έτος 2019 ανέρχονται στο 20,09% (το εν
λόγω ποσοστό ανέρχεται σε 40,09% αλλά θεωρώντας ότι ποσοστό 20% δεν μπορεί να ανακτηθεί,
λόγω του γεγονότος ότι η οποιαδήποτε επιπλέον μείωση συνεπάγεται αυξημένο κόστος
μεγαλύτερο από την ωφέλεια που προκύπτει), 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 τηλε-ελέγχου
– 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διασφαλισμένη αύξηση των εσόδων της Εταιρείας.
Δυνατότητα άμεσης τιμολόγησης σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή.
Δικαιότερη τιμολόγηση και χρέωση των πελατών.
Αποφυγή σφαλμάτων χρέωσης.
Μείωση χρόνου συλλογής δεδομένων.
Ανίχνευση εσωτερικών διαρροών στα δίκτυα των καταναλωτών.
Συνδυασμό αυτόματης καταμέτρησης, παρακολούθησης διαρροών, επικοινωνία με
καταναλωτή.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις που
βιώνει η Χώρα, θα προχωρήσουμε σε ανάλυση των στοιχείων που θα καταδεικνύουν την επίτευξη
των στόχων που οδηγούν στην βιωσιμότητα της επιχείρησης μέσω της εν λόγω ανάλυσης, αλλά
και την συνέχιση του επενδυτικού της έργου, που συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση
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της περιοχής, αλλά και στην ίδια την οικονομική ανάπτυξη, στοιχείο απαραίτητο για την λειτουργία
της επιχείρησης.
Στο 3ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου η Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών συμπεριλαμβάνει τα βασικά
οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και έχει ως στόχο την διάγνωση της μελλοντικής
σκοπιμότητας της επιχείρησης, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την λειτουργία αυτής και την
συνέχιση του επενδυτικού της έργου.
Στο εν λόγω Επιχειρησιακό Σχέδιο έχουν διερευνηθεί όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και
προδιαγραφές της τεχνολογίας και του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων της μονάδας σύμφωνα
με την κλίμακα παραγωγής.
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, α) η αύξηση των λειτουργικών δαπανών της
επιχείρησης, β) η αύξηση των δαπανών στην ηλεκτρική ενέργεια και γ) 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.
Έχει υπάρξει και σχεδιαστεί η φυσική χωροθέτηση όλων των εγκαταστάσεων και έχει εκτιμηθεί
το κόστος όλων των έργων κατά τρόπο που να διευκολύνει την οικονομική και χρηματοδοτική
ανάλυση των επενδύσεων.
Τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε συνδυασμό με την
λειτουργία της επιχείρησης, το επενδυτικό έργο αυτής, αλλά και το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ θέλει να
προβεί σε αποπληρωμή των δανείων τους με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε θέση να λειτουργεί
και να παράγει έργο.
Η επεξεργασία των μεγεθών γίνεται σε βάθος 5ετίας. Συγχρόνως λαμβάνεται υπόψη ο
οικονομικός χρόνος ζωής των έργων που 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 12: Προγραμματισμένα έργα σε βάθος 5ετίας της ΔΕΥΑ Δελφών
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ
(ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ,
ΟΜΒΡΙΑ, ΑΡΔΕΥΣΗ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ, ΑΛΛΟ)

1

Αποκατάσταση Ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης

ΥΔΡΕΥΣΗ

60.000,00 €

2

Αποκατάσταση Τομών οδοστρώματος

ΆΛΛΟ

15.000,00 €
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α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ
(ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ,
ΟΜΒΡΙΑ, ΑΡΔΕΥΣΗ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ, ΑΛΛΟ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

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 €

ΣΥΝΟΛΟ

20.694.586,33 €

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 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.
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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
•
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
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προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της
περιοχής.
Πίνακας 13: Γενικά στοιχεία μελέτης
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάλυση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΔΕΥΑ Δελφών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΕΥΑ Δελφών

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 ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2025

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

2

Τομέας

Περίοδος αναφοράς (έτη)

Ενέργεια

25

Νερό & Περιβάλλον

30

Σιδηρόδρομοι

30

Οδοί

25

Λιμένες & αερολιμένες

25

Τηλεπικοινωνίες

15

Βιομηχανία

10

Άλλες Υπηρεσίες

15

Σημειώσεις
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Παρουσίαση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου για το οποίο πραγματοποιείται η ανάλυση, ώστε να αποσαφηνίζεται το φυσικό του αντικείμενο
Για τα έργα γέφυρες να γίνει διακριτή αναφορά για το κόστος του υλοποιηθέντος έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το Γ’ ΚΠΣ, καθώς και για το ανεκτέλεστο τμήμα
του που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
Το έτος βάσης συμπίπτει με το έτος έναρξης κατασκευής του έργου, εκτός των έργων - γεφυρών
Συμπληρώνεται ο χρονικός ορίζοντας αναφοράς της οικονομικής ανάλυσης
Αν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος (δηλ. μη ανακτήσιμος) συμπληρώνεται ένδειξη 1
Αν ο ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμος (δηλ. ανακτήσιμο) συμπληρώνεται η ένδειξη 2

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

Αναλυτικά η ΔΕΥΑ Δελφών σε χρονικό ορίζοντα τριάντα ετών προβλέπεται να επέμβει στο
σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να
συμβάλλει στην περιβαλλοντική εξυγίανση του 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:
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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 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ουσιαστικά η ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου της επιχείρησης 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 περιήλθαν στην
αρμοδιότητά της από την συγχώνευση με τον προϋπολογισμό αυτών να ανέρχεται σε
20.694.586,33 €.
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 έχει ενταγμένα ο φορέας στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021
εμφανίζονται και επιπλέον επενδύσεις για το χρονικό διάστημα ως και το έτος 2025. Η κατανομή
ανά έτος έχει ως ακολούθως:
Πίνακας 14: Επενδύσεις ανά έτος
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

3.677.212,59
Σύνολα

20.694.586,33

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

Η παραγωγική διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης προσδιορίζεται για τα έργα της ΔΕΥΑ σε 30
έτη καθότι για το νερό και το περιβάλλον ο χρονικός ορίζοντας αναφοράς είναι τα 30 έτη.
Το έργο χαρακτηρίζεται ως μικρό σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καν. 1083/2006 της Ε.Ε.
Η ΔΕΥΑ Δελφών όπως και κάθε Ν.Π.Ι.Δ. υπάγεται στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α.
Για την καλύτερη ενημέρωση, παρατίθεται σε πίνακα ανάλυση συνολικού κόστους επενδύσεων,
στην χρονική περίοδο 2021-2025, όπου λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των επενδύσεων της
επιχείρησης στο ανωτέρω χρονικό διάστημα.
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Τα εν λόγω δεδομένα θεωρούνται, ως σταθερά για την μελέτη σκοπιμότητας, προκειμένου να
καταλήξουμε στο σημείο εκείνο που θα καταδεικνύει ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη και
ταυτόχρονα επενδύει σε υποδομές και σε ανάπτυξη.
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Πίνακας 15: Ανάλυση Συνολικού Κόστους για το χρονικό διάστημα 2021-2025
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (€, ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)

Έτος

Δαπάνες
προγραμματι
σμού/
σχεδιασμού

Αγορά γης

Κτίρια και
κατασκευές

Εγκαταστάσε
ις και
μηχανήματα Απρόβλεπτα Δημοσιότητα
ή
εξοπλισμός

Επίβλεψη
κατά την
εκτέλεση της
κατασκευής

Τεχνική
βοήθεια

Άλλο 1 (2)

Άλλο 2 (2)

ΦΠΑ (χωρίς
ΦΠΑ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
απρόβλεπτω
1
απρόβλεπτω
ν (1)
ν)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ

2021

5.694.586,33

5.694.586

1.366.701

0

1.366.701

2022

5.000.000,00

5.000.000

1.200.000

0

1.200.000

2023

4.000.000,00

4.000.000

960.000

0

960.000

2024

3.000.000,00

3.000.000

720.000

0

720.000

2025

3.000.000,00

3.000.000

720.000

0

720.000

2026

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

20.694.586

4.966.701

0

4.966.701

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

0 20.694.586,33

0

0

0

0

0

0

0

Σημειώσεις
(1)

(2)

Τα μη ταμειακά λογιστικά στοιχεία, όπως αποσβέσεις, τυχόν αποθεματικά για μελλοντικά έξοδα αντικατάστασης εξοπλισμού και αποθεματικά για απρόβλεπτα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του συντελεστή ελλείματος χρηματοδότησης
Το ποσό των απρόβλεπτων 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.
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

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Όπως γίνεται κατανοητό η επιχείρηση προβλέπεται να επενδύσει 20,69 εκ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης είναι η 5ετία, με τις
επενδύσεις να βελτιώνουν το σύνολο των υποδομών του Δήμου, στοιχείο απαραίτητο για την
περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δήμου που όπως έχουμε ήδη αναφέρει αποτελεί πόλο έλξης
χιλιάδων επισκεπτών κατ΄ έτος.
Πίνακας 16: Επιλεξιμότητα επενδύσεων
Συνολικό Κόστος
Επένδυσης

Επιλέξιμο Κόστος
Επένδυσης (7)

Δαπάνες προγραμματισμού / σχεδιασμού

0€

0€

Αγορά (1)

0€

0€

Κτίρια και κατασκευές

0€

0€

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

0€

0€

20.694.586 €

20.694.586 €

4.966.701 €

4.966.701 €

Σύνολο ΦΠΑ (5)

4.966.701 €

4.966.701 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€, τρέχουσες τιμές) (6)

25.661.287 €

25.661.287 €

Εγκαταστάσεις και μηχανήματα ή εξοπλισμός

Αναπροσαρμογή τιμών κατά περίπτωση (4)

Σημειώσεις
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
[Σημείωση: Οι επιλέξιμες δαπάνες για αγορά μη
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη για αγορά
οικοδομημένης και οικοδομημένης γης πρέπει να
γης=
καταχωρίζονται στο τέλος, δηλαδή αφού έχουν
καταχωριστεί όλες οι άλλες δαπάνες.]
(1)

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!!!
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

To 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
Για τον υπολογισμό του κόστους σε τρέχουσες τιμές μπορεί να περιληφθεί στο κόστος μία «αναπροσαρμογή τιμών» για την
κάλυψη του αναμενόμενου πληθωρισμού.
Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος. Σε περίπτωση που ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμος, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι.
Γιατί ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμος………

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.
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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.

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

4.1 Πηγές Χρηματοδότησης
Ένα βασικό στοιχείο για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΥΑ Δελφών,
αποτελεί αναμφίβολα, διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης, ώστε αφενός να
εξυπηρετούνται οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, αφετέρου να διατίθενται και ικανά κεφάλαια για
την χρηματοδότηση του επενδυτικού έργου της.
Προς τον σκοπό αυτό θεωρούμε ότι η επιχείρηση θα έχει δύο πηγές εσόδων. Η πρώτη και βασική
πηγή εσόδων θα είναι οι επιχορηγήσεις από το Κοινοτικό Πλαίσιο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η δεύτερη πηγή εσόδων θα είναι τα ίδια κεφάλαια που θα διαθέτει η επιχείρηση για επιπλέον
επενδύσεις, με δεδομένο όμως ότι θα εξυπηρετούνται οι δανειακές της υποχρεώσεις και οι
μεσομακροπρόθεσμες οφειλές της επιχείρησης.
Προς τον σκοπό αυτό θεωρούμε ότι σε ετήσια βάση το 85% των επενδύσεων θα προέρχεται από
την ΕΕ μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το υπόλοιπο 15% θα προέρχεται από ίδια
συμμετοχή της Επιχείρησης.
Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναλύουμε θεωρούμε ότι η επιχείρηση δεν θα προβεί σε νέο
δανεισμό, πέρα από την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου σήμερα παλαιού δανεισμού της.
Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, παραθέτουμε πίνακα των πηγών χρηματοδότησης, με ετήσια
κατανομή αυτών βάσει των επιχορηγήσεων από την ΕΕ και της ίδιας συμμετοχής της
επιχείρησης.
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Πίνακας 17: Πίνακας των πηγών χρηματοδότησης σε χιλιάδες ευρώ
α/α

ΕΤΗ

Αιτιολογία

0

3.1 Ιδιωτικά ίδια κεφάλαια

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

3.2 Τοπικό επίπεδο
3.3 Περιφερειακό επίπεδο
3.4 Κεντρικό επίπεδο
3.5 Συνολική εθνική δημόσια
συνεισφορά (=3.2+3.3+3.4)
3.6 Επιχορηγήσεις της
Εθνική Συνεισφορά

Ε.Ε.

συν

3.7
3.8 Δάνεια της Τ.Π & Δ.
3.9 Άλλα δάνεια
3.10 Συνολικοί
χρηματοδοτικοί
πόροι
(=3.1+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9)

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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4.2 Ποσοτικός Προσδιορισμός εσόδων – Παραδοχές
Τιμολόγησης
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μελέτης, αποτελούν οι ποσοτικές παραδοχές για τον
ποσοτικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών εσόδων και δαπανών, όπου περιλαμβάνεται η
δημογραφική αύξηση του πληθυσμού του Δήμου Δελφών, η ετήσια μεταναστευτική 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 20212025) 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 κυμανθεί 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 καθ’ όλη 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.
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:
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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.
Πίνακας 18: Υποθέσεις για τον ποσοτ. Προσδιορισμό των δημοσιονομικών εσόδων και δαπανών
ΕΤΗ

Αιτιολογία

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

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

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

2.136.930

2.147.557

2.158.237

2.168.971

2.179.758

12.000

12.600

13.608

14.697

15.872

120.000

120.600

121.203

121.809

122.418

0,1500

0,1500

0,1500

0,1515

0,1530

Ετήσιες ποσότητες (κυβικά μέτρα)

Χρήστες (Επαγγελματίες)

Συνολική Ποσότητα Κατανάλωσης
Συνδεδεμένοι με δίκτυο αποχέτευσης
Συνολική ποσότητα Κατανάλωσης Άρδευσης
Τιμολόγηση των υπηρεσιών Οικιακών 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)
1η κλίμακα 0-40 Μ3

Τιμή

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
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ΕΤΗ

Αιτιολογία

0

1

2

3

4

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 > και άνω 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)
1η κλίμακα 0-40 Μ3

Τιμή
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

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 > και άνω Μ3

1,0000

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

0,3500

0,3500

0,3500

0,3535

0,3570

Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Παρνασσού, Δ.Ε. Δελφών,
Δ.Ε. Γραβιάς (Τ.Κ. Γραβιάς, Μαριολάτας, Καλοσκοπής)
και Δ.Ε. Ιτέας (Τ.Κ. Τριταίας)
1η κλίμακα 0-40 Μ3

Οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Αγίας
Ευθυμίας
1η κλίμακα 0-40 Μ3

Τιμή

Τιμή

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)
1η κλίμακα 0-40 Μ3

Τιμή
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)
1η κλίμακα 0-40 Μ3

Τιμή
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)
1η κλίμακα 0-40 Μ3

Τιμή
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 > και άνω Μ3

1,0000

1,0000

1,0000

1,0100

1,0201

20,0000

20,0000

20,0000

20,2000

20,4020

30,0000

30,0000

30,0000

30,3000

30,6030

Τιμολόγιο σε ΔΚ & ΤΚ που σήμερα δεν διαθέτουν
υδρόμετρο
Οικιακοί χρήστες 10,00 €/2μηνο ή 20,00 €/4μηνο)
Επαγγελματικοί χρήστες (15,00 €/2μηνο ή 30,00 €/4μηνο)
Δημόσιο - Δήμος

Τιμή

Τιμή

1η κλίμακα 0-40 Μ3

0,5500

0,5500

0,5500

0,5555

0,5611

2η κλίμακα 41 > και άνω Μ3

1,5000

1,5000

1,5000

1,5150

1,5302
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ΕΤΗ

Αιτιολογία

0

1

2

3

4

Μέση Τιμολόγηση νερού

0,6080

0,6080

0,6080

0,6141

0,6202

Τιμολόγηση αποχέτευσης ΔΕΥΑ 80%

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

Ειδικό Τέλος 80%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Πάγιο ανά μήνα οικιακών χρηστών ΔΕ Γαλαξιδίου, ΔΕ
Δεσφίνας, ΔΚ Άμφισσας, ΔΚ Ιτέας και ΔΚ Κίρρας

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Πάγιο ανά μήνα λοιπών οικιακών χρηστών

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Πάγιο ανά μήνα Δημοσίου, Επαγγελματιών, Ξενοδοχείων

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου/έκδοση λογαριασμού

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

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

Με δεδομένο το εύρος της μέσης κατανάλωσης που ανέρχεται σε 115 Μ3/έτος για όλους τους
χρήστες, θεωρούμε ότι η ψηφισθείσα τιμολογιακή πολιτική, καλύπτει, όλα όσα προβλέπονται
μέσω της κείμενης νομοθεσίας και της ΚΥΑ και είναι αυτή όπως αναφέρεται κατωτέρω. Με βάση
τα ανωτέρω παραθέτουμε πίνακα τιμών για τα πρώτα 50 Μ3 που αποτελούν το μεγάλο όγκο του
συνόλου των καταναλωτών, παραθέτουμε πίνακα για σύγκριση με υφιστάμενη τιμολόγηση και
προτεινόμενη τιμολόγηση.
Η εν λόγω τιμή είναι μειωμένη έναντι της υφιστάμενης σήμερα τιμής, βασικό στοιχείο για την
συνέχεια της μελέτης σκοπιμότητας, αλλά και για την οικονομική κρίση που μαστίζει την Χώρα,
αλλά και τους δημότες της περιοχής της μελέτης.

Ε.01

72

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 3ο μέρος Επίτευξη Στόχων – Βιωσιμότητα
Επιχείρησης

2020

Πίνακας 19: Σύγκριση παλαιού και ισχύοντος τιμολογίου
Μ3

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ 4ΜΜΗΝΟ
Πάγιο
Πάγιο
Ύδρευσης Αποχέτευσης

Τέλος
Τιμή
Τιμή
Αντ/σης
νερού Αποχέτευσης
Υδρομέτρου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ 4ΜΗΝΟ
ΦΠΑ

Σύνολο
Τέλος
καταβολής
Πάγιο
Πάγιο
Τιμή
Αντ/σης
υφιστάμενου Ύδρευσης Αποχέτευσης
νερού
Υδρομέτρου
λογαριασμού

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
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ 4ΜΜΗΝΟ
Πάγιο
Πάγιο
Ύδρευσης Αποχέτευσης

Τέλος
Τιμή
Τιμή
Αντ/σης
νερού Αποχέτευσης
Υδρομέτρου

2020

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ 4ΜΗΝΟ
ΦΠΑ

Σύνολο
Τέλος
καταβολής
Πάγιο
Πάγιο
Τιμή
Αντ/σης
υφιστάμενου Ύδρευσης Αποχέτευσης
νερού
Υδρομέτρου
λογαριασμού

Τιμή
Αποχέτευσης

ΦΠΑ

Σύνολο
καταβολής
προτεινόμενου
λογαριασμού

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

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Για την καλύτερη κατανόηση, αμέσως παρακάτω παρουσιάζουμε διάγραμμα μεταξύ παλαιάς και
ισχύουσας τιμολόγησης που προτάθηκε στην μελέτη κοστολόγησης – τιμολόγησης όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω.
Διάγραμμα 5: Διαφορές μεταξύ παλαιού και ισχύοντος τιμολογίου Δ.Κ. Άμφισσας

Διαφορές μεταξύ υφιστάμενης και προτεινόμενης τιμολόγησης για
οικιακούς χρήστες στα πρώτα 50 Μ3
60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

Σύνολο καταβολής υφιστάμενου λογαριασμού
Σύνολο καταβολής προτεινόμενου λογαριασμού

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, έναντι της
υφιστάμενης σήμερα τιμολόγησης.
Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αναλύσει στον πίνακα υποθέσεων για τον ποσοτικό
προσδιορισμό των εσόδων, αμέσως παρακάτω παρουσιάζουμε διάγραμμα με τη μέση τιμή
ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.
Ειδικότερα η μέση τιμή νερού στα έτη που αναλύουμε ξεκινά από 0,6080 €/Μ3
(συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση για ειδικές κατηγορίες), κλιμακώνεται στη διάρκεια των
επενδύσεων και καταλήγει σε 0,6202 €/Μ3 στο έτος 2025.
Αντίστοιχα η μέση τιμή αποχέτευσης στα έτη που αναλύουμε ξεκινά από 0,1963 €/Μ3, (η τιμή
προκύπτει βάσει του ποσοστού των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο
αποχέτευσης) κλιμακώνεται στη διάρκεια των επενδύσεων και καταλήγει σε 0,2597 €/Μ3 στο έτος
2025. Το ποσοστό αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε 50% επί
της τιμής ύδρευσης. Τα προσδοκόμενα έσοδα από τέλη αποχέτευσης ακαθάρτων θα αυξάνονται
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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 προσδοκόμενα 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 αποχέτευσης, με συνέπεια να μειώνονται οι χρήστες που διαθέτουν μόνο
δίκτυα ομβρίων (πχ τσιμενταύλακες).
Διάγραμμα 6: Μέσες τιμές νερού και αποχέτευσης ανά m3 στα έτη 2021 - 2025

Μέση τιμή ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων
0,7000
0,6080

0,6141

0,6202

0,6080

0,6080

0,1963

0,2051

0,2204

0,0431

0,0396

0,0334

0,0271

0,0206

3
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5

0,6000
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0,3000

0,2392

0,2597

0,2000
0,1000
0,0000
1
2
Μέση Τιμολόγηση νερού
Τιμολόγηση αποχέτευσης ΔΕΥΑ 50%
Τιμολόγηση αποχέτευσης ομβρίων (όπου δεν υπάρχει αποχέτευση ακαθάρτων) ΔΕΥΑ 20%

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, παραθέτουμε προβολές των εσόδων της επιχείρησης στα έτη
2021 ως και 2025 και ειδικότερα:
1.

Των εσόδων ύδρευσης, όπου λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες κατανάλωσης, όπως αυτές
έχουν δοθεί από την ΔΕΥΑ Δελφών και η μέση τιμή νερού βάσει της μελέτης

2.

Των εσόδων αποχέτευσης με ποσοστό 50% επί της τιμής νερού για όπου υφίσταται δίκτυο
αποχέτευσης.

3.

Των εσόδων αποχέτευσης ομβρίων με ποσοστό 20% επί της τιμής νερού για όπου υφίσταται
δίκτυο αποχέτευσης.

4.

Των πάγιων εσόδων και ειδικότερα των πάγιων τελών και του τέλους αντικατάστασης
υδρομέτρων.
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2020

Των λοιπών εσόδων της επιχείρησης και ειδικότερα των αρχικών συνδέσεων, των
επανασυνδέσεων, των διακοπών, παροχών προς τρίτους, καθώς και των εσόδων από
τόκους.

Τα ανωτέρω οργανικά έσοδα, διαμορφώνουν όλο εκείνο το πλαίσιο της επιχείρησης, ώστε να
καλύπτονται στο σύνολό τους τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και ταυτόχρονα να παρέχεται
η δυνατότητα επενδύσεων και οι κάλυψη των τοκοχρεολυτικών δόσεων και των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων της επιχείρησης.
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 Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 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 παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80.
Όλα τα μεγέθη (κόστος έργου, έσοδα, έξοδα από τη λειτουργία του) υπολογίζονται σε σταθερές
τιμές του έτους 2020 (έτος που πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση του έργου ή έτος έναρξης
κατασκευής του έργου).
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Πίνακας 20: Αναλυτική παρουσίαση εσόδων (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης)
ΕΤΗ

2021

2022

2023

2024

2025

ΣΥΝΟΛΑ
Έσοδα Ύδρευσης
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα

2.136.930

2.147.557

2.158.237

2.168.971

Τιμή Μονάδας

0,608

0,608

0,608

0,614

0,620

1.299.197,24 €

1.305.658,27 €

1.312.151,60 €

1.331.864,17 €

1.351.873,07 €

Ποσότητα

170.954

171.805

172.659

173.518

174.381

Τιμή Μονάδας

0,60797

0,60797

0,60797

0,61405

0,62019

528.059,55 €

103.936 €

104.453 €

104.972 €

106.549 €

108.150 €

6.072.684,80 €

1.195.261,46 €

1.201.205,61 €

1.207.179,47 €

1.225.315,04 €

1.243.723,22 €

Ποσότητα

2.136.930

2.147.557

2.158.237

2.168.971

2.179.758

Τιμή Μονάδας

0,1963

0,2051

0,2204

0,2392

0,2597

419.501,85 €

440.476,95 €

475.715,10 €

518.910,03 €

566.027,06 €

Ποσότητα

170.954

172.664

174.391

176.134

177.896

Τιμή Μονάδας

0,19631

0,20511

0,22042

0,23924

0,25967

Σύνολο

6.600.744,34 €

2.179.758

Εκπτώσεις Ειδικών Τιμολογίων

Σύνολο
Πρόσθετα Έσοδα 1
Έσοδα Αποχέτευσης
Σενάριο με το Έργο

Σύνολο

2.420.631,00 €

Εκπτώσεις Ειδικών Τιμολογίων

Σύνολο

195.747,26 €

33.560 €

35.414 €

38.439 €

42.139 €

46.195 €

Πρόσθετα Έσοδα 2

2.224.883,74 €

385.942 €

405.063 €

437.276 €

476.771 €

519.832 €

Έσοδα Αποχέτευσης Ομβρίων

2.224.883,74 €
2.136.930

2.147.557

2.158.237

2.168.971

2.179.758

Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο

352.775,75 €

0,0431

0,0396

0,0334

0,0271

0,0206

92.038,71 €

84.940,88 €

72.144,28 €

58.808,82 €

44.843,06 €

85.477

86.332

87.195

88.067

88.948

Εκπτώσεις Ειδικών Τιμολογίων
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο

14.228,60 €

0,0431

0,0396

0,0334

0,0271

0,0206

3.682 €

3.415 €

2.915 €

2.388 €

1.830 €
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2021

2022

2023

2020

2024

2025

ΣΥΝΟΛΑ
Πρόσθετα Έσοδα 3

338.547,15 €

Πάγιο Τέλος Ύδρευσης Οικιακών χρηστών Δ.Ε.
Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Δεσφίνας, Δ.Κ. Άμφισσας, Δ.Κ.
Ιτέας και Δ.Κ. Κίρρας

338.547,15 €

88.357 €

81.526 €

69.230 €

56.421 €

43.013 €

Ποσότητα

9.221

9.267

9.313

9.360

9.407

Τιμή Μονάδας

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2.235.281,33 €

442.608 €

444.821 €

447.045 €

449.280 €

451.527 €

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

2.235.281,33 €

442.608 €

444.821 €

447.045 €

449.280 €

451.527 €

7.625

7.663

7.701

7.740

7.779

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

274.500 €

275.873 €

277.252 €

278.638 €

280.031 €

Σενάριο με το Έργο

Σύνολο
Σενάριο χωρίς το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετα Έσοδα 4
Πάγιο Τέλος Ύδρευσης Λοιπών Οικιακών
χρηστών
Σενάριο με το Έργο

1.386.293,80 €
Σενάριο χωρίς το Έργο

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

1.386.293,80 €

274.500 €

275.873 €

277.252 €

278.638 €

280.031 €

Ποσότητα

1.736

1.744

1.752

1.761

1.769

Τιμή Μονάδας

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

124.992 €

125.581 €

126.173 €

126.768 €

127.366 €

Πρόσθετα Έσοδα 5
Πάγιο Τέλος Δημοσίου, Επαγγελματικών και
Ξενοδοχείων
Σενάριο με το Έργο

Σύνολο

630.879,12 €

Σενάριο χωρίς το Έργο
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2021

2022

2023

2020

2024

2025

ΣΥΝΟΛΑ
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετα Έσοδα 6

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

630.879,12 €

124.992 €

125.581 €

126.173 €

126.768 €

127.366 €

18.582

18.674

18.767

18.861

18.954

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

111.492 €

112.046 €

112.604 €

113.164 €

113.727 €

Τέλος Αντικατάστασης Υδρομέτρων
Σενάριο με το Έργο

630.879,12 €
Σενάριο χωρίς το Έργο

Πρόσθετα Έσοδα 7
Λοιπά
Έσοδα
Επιχορηγήσεις κλπ)

(Συνδέσεις,

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

630.879,12 €

111.492 €

112.046 €

112.604 €

113.164 €

113.727 €

1

1

1

1

1

Τόκοι,

Σενάριο με το Έργο

252.512,53 €

50.000,00

50.250,00

50.501,25

50.753,76

51.007,53

50.000,00 €

50.250,00 €

50.501,25 €

50.753,76 €

51.007,53 €

Σενάριο χωρίς το Έργο

Πρόσθετα Έσοδα 8

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

252.512,53 €

50.000,00 €

50.250,00 €

50.501,25 €

50.753,76 €

51.007,53 €

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Πίνακας 21: Συγκεντρωτική παρουσίαση πρόσθετων εσόδων (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (€, ΣΤΑΘ, ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
(Συνδέσεις,
Τόκοι,
Επιχορηγήσεις
κλπ)

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

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

6.072.684,80

2.563.430,88

4.252.454,25

563.032,39

252.512,53

0,00

13.704.114,85

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΕΛΟΥΣ 80%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΕΣΟΔΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

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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2020

Διάγραμμα 7: Συνολικά πρόσθετα έσοδα σε βάθος 5ετίας

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ
2.850.000,00

2.830.226,22

2.800.000,00

2.777.110,90

2.750.000,00

2.727.260,07
2.696.365,34

2.700.000,00

2.673.152,32

2.650.000,00

2.600.000,00

2.550.000,00
2021

2022

2023

2024

2025

Όπως διαπιστώνεται το σύνολο των εσόδων της ΔΕΥΑ σε βάθος 5ετίας, όπως αναλύεται στην
παρούσα μελέτη, ακολουθούν αυξητική πορεία καθ’ όλη την διάρκεια της χρονικής περιόδου που
αναλύουμε, παρά το γεγονός της σταθερής τιμολόγησης που εφαρμόζεται, που οφείλεται στην
αύξηση της κατανάλωσης και της μείωσης των διαρροών και του μη τιμολογημένου ύδατος.

4.3 Λειτουργικά Κόστη
Στην συνέχεια προβαίνουμε σε ανάλυση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, όπου
λαμβάνονται υπόψη:
 Τα αναλώσιμα
 Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού
 Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων (εξωτερικοί σύμβουλοι)
 Οι παροχές τρίτων (ΔΕΗ)
 Οι παροχές τρίτων (συντηρήσεις)
 Φόροι – Τέλη
 Διάφορα έξοδα
 Τόκοι και συναφή έξοδα
 Αποσβέσεις
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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.
Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη τα σενάρια που αναλύσαμε ανωτέρω:
1.

περί αναδιάρθρωσης των παγίων της επιχείρησης με νέα αποτίμησης αυτών και

2.

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των οργανικών εσόδων και λειτουργικών εξόδων της
επιχείρησης στο έτος 2019

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 κλπ) 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, κλπ) 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. €.
 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 πάγιων 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. €.
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Πίνακας 22: Αναλυτική παρουσίαση δαπανών (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης)
ΕΤΗ

2021

2022

2023

2024

2025

ΣΥΝΟΛΑ
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα

1

Τιμή Μονάδας
Σύνολο

2.220.692,25 €

1

1

1

1

410.000,00

426.400,00

443.456,00

461.194,24

479.642,01

410.000,00 €

426.400,00 €

443.456,00 €

461.194,24 €

479.642,01 €

Σενάριο χωρίς το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετη Δαπάνη 1

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

2.220.692,25 €

410.000,00 €

426.400,00 €

443.456,00 €

461.194,24 €

479.642,01 €

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων (Εξ. Συμβούλων
κλπ)
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα

1

1

1

1

1

Τιμή Μονάδας

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

282.800,00

1.402.800,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

282.800,00 €

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

1.402.800,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

282.800,00 €

Σύνολο
Σενάριο χωρίς το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετη Δαπάνη 2
Αναλώσιμα Υλικά
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα

1

1

1

1

1

Τιμή Μονάδας

40.000,00

40.400,00

40.804,00

41.212,04

41.624,16

40.000,00 €

40.400,00 €

40.804,00 €

41.212,04 €

41.624,16 €

Σύνολο

204.040,20 €

Σενάριο χωρίς το Έργο
Ποσότητα
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2021

2022

2023

2020

2024

2025

ΣΥΝΟΛΑ
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετη Δαπάνη 3

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

204.040,20 €

40.000,00 €

40.400,00 €

40.804,00 €

41.212,04 €

41.624,16 €

1

1

1

1

1

Παροχές Τρίτων
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο

6.633.326,61 €

1.220.000,00

1.333.200,00

1.346.532,00

1.359.997,32

1.373.597,29

1.220.000,00 €

1.333.200,00 €

1.346.532,00 €

1.359.997,32 €

1.373.597,29 €

Σενάριο χωρίς το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετη Δαπάνη 4

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

6.633.326,61 €

1.220.000,00 €

1.333.200,00 €

1.346.532,00 €

1.359.997,32 €

1.373.597,29 €

1

1

1

1

1

Αποσβέσεις
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο

1.170.909,04 €

225.000,00

229.500,00

234.090,00

238.771,80

243.547,24

225.000,00 €

229.500,00 €

234.090,00 €

238.771,80 €

243.547,24 €

Σενάριο χωρίς το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετη Δαπάνη 5

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

1.170.909,04 €

225.000,00 €

229.500,00 €

234.090,00 €

238.771,80 €

243.547,24 €

1

1

1

1

1

Τοκοχρεολύσια
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο

50.000,00 €

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Σενάριο χωρίς το Έργο
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2021

2022

2023

2020

2024

2025

ΣΥΝΟΛΑ
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετη Δαπάνη 6

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

50.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Διάφορα Έξοδα
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα

1

1

1

1

1

Τιμή Μονάδας

80.000,00

80.800,00

81.608,00

82.424,08

83.248,32

408.080,40 €

80.000,00 €

80.800,00 €

81.608,00 €

82.424,08 €

83.248,32 €

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

408.080,40 €

80.000,00 €

80.800,00 €

81.608,00 €

82.424,08 €

83.248,32 €

Σύνολο
Σενάριο χωρίς το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετη Δαπάνη 7
Φόροι - Τέλη
Σενάριο με το Έργο
Ποσότητα

1

1

1

1

1

Τιμή Μονάδας

10.000,00

10.100,00

10.201,00

10.303,01

10.406,04

51.040,05 €

10.000,00 €

10.100,00 €

10.201,00 €

10.303,01 €

10.406,04 €

0,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

51.040,05 €

10.000,00 €

10.100,00 €

10.201,00 €

10.303,01 €

10.406,04 €

Σύνολο
Σενάριο χωρίς το Έργο
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας
Σύνολο
Πρόσθετη Δαπάνη 8

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Πίνακας 23: Συγκεντρωτική παρουσίαση δαπανών λειτουργίας και αντικατάστασης (€, σταθ. Τιμές
έτους βάσης)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (€, ΣΤΑΘ, ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)
ΑΜΟΙΒΕΣ &
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΤΟΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ &
ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΤΩΝ (Εξ.
Συμβούλων
κλπ)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

2021

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

2022

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

2023

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

2024

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

2025

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

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

2050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.220.692,25

1.402.800,00

204.040,20

50.000,00

408.080,40

51.010,05

12.140.858,55

ΣΥΝΟΛΟ

6.633.326,61

1.170.909,04

Σημειώσεις
(1)

Η ακριβής περιγραφή κάθε δαπάνης να αναφερθεί στον τίτλο της στήλης που αυτό παρουσιάζεται, σε συμφωνία με το φύλλο «ανάλυση δαπανών», από όπου και πρέπει
να ληφθούν οι τιμές

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2021

Όπως γίνεται κατανοητό με την αποτύπωση των προβολών σε βάθος 5ετίας, το σύνολο των
λειτουργικών εξόδων στο έτος αναφοράς (2021) ανέρχονται σε 2.270.000,00 €, 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.
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Διάγραμμα 8: Συνολικές πρόσθετες δαπάνες σε βάθος 5ετίας

Όπως διαπιστώνεται το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της ΔΕΥΑ σε βάθος 5ετίας, όπως
αναλύεται στην παρούσα μελέτη, ακολουθούν αυξητική πορεία καθ’ όλη την διάρκεια της χρονικής
περιόδου που αναλύουμε, παρά το γεγονός της συμπίεσης που εφαρμόζεται, που οφείλεται στην
αύξηση των συντηρήσεων, αλλά και των λοιπών εξόδων, σε κάθε περίπτωση όμως υπολείπονται
των εσόδων, στοιχείο που δείχνει ότι η ΔΕΥΑ, παραμένει βιώσιμη σε όλη την διάρκεια των
χρονικής περιόδου που αναλύουμε.

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.
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
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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 έξοδα 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 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 24: Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2021 – 2025
Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους
Αιτιολογία

Μέση Τιμή

0

1

2

3

4

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

1,0702

1,1280

1,1392

1,1512

1,1643

1,13

Κόστος Κεφαλαίου

Σύνολο Χρηματοοικονομικού Κόστους

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 25: 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 0,668 €/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 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%.
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Διάγραμμα 9: Μέση τιμή χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Δελφών σε βάθος 5ετίας

Μέση τιμή
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
Σύνολο
χρηματοοικονομικού
κόστους

Κόστος Διοίκησης & άλλα

Κόστος συντήρησης

Λειτουργικό Κόστος
Μεταβλητές Δαπάνες

Λειτουργικό Κόστος
Σταθερές Δαπάνες

Λειτουργικό Κόστος

Κόστος Ευκαιρίας

Αναλισκόμενο ετήσιο
πάγιο κεφάλαιο

Κόστος Κεφαλαίου

0,000

Μέση τιμή

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 26: Τιμή πρόβλεψης σταθμισμένης τιμής νερού της ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2021 – 2025
Προσδιορισμός μέσης σταθμισμένης τιμής νερού ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2021 - 2025
Αιτιολογία

0

1

2

3

4

Μέση Τιμή

Μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα
ύδρευσης, αποχέτευσης, τέλους κύκλου
νερού / Μ3 χρέωσης

1,2275

1,2322

1,2403

1,2570

1,2750

1,246

Μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά
έσοδα / Μ3 χρέωσης)

0,0234

0,0234

0,0234

0,0234

0,0234

0,023

1,2509

1,2555

1,2637

1,2804

1,2984

1,270

Μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο
εσόδων πωλήσεων / Μ3 χρέωσης)

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.
Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε την μέση σταθμισμένη τιμή των ετών 2021 – 2025 που
προβλέπεται να διαμορφωθεί,
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Πίνακας 27: Μέση τιμή πρόβλεψης Χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2021 –
2025
Αιτιολογία

Μέση Τιμή

Μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, τέλους
κύκλου νερού / Μ3 χρέωσης

1,246

Μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης)

0,023

Μέση 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 εύρυθμη 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 καλύπτει στο σύνολό της, τις
απαιτήσεις τόσο της Οδηγίας – Πλαίσιο, όσο και της ΚΥΑ με αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/2205-2017).
Πίνακας 28: Τιμή πρόβλεψης μέσης σταθμισμένης τιμής
χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ Δελφών ετών 2021 – 2025
Αιτιολογία

0

1

2

νερού
3

και

συνολικού
4

Μέση Τιμή

Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους

1,0702

1,1280

1,1392

1,1512

1,1643

1,1306

Μέση 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.
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Διάγραμμα 10: Πρόβλεψης μέσης σταθμισμένης τιμής νερού και συνολικού χρηματοοικονομικού
κόστους της ΔΕΥΑ σε βάθος 5ετίας

Οι απώλειες των φυσικών πόρων της επιχείρησης που μπορούν να ανακτηθούν στο έτος 2019
ανέρχονται στο 20,09%, ή σε 703.045 Μ3 που συνεπάγεται απώλεια της τάξης των 304.013,92 €
ετησίως σε κόστος. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη και που επηρεάζει το
κόστος τιμολόγησης, είναι η διαφορά που υφίσταται μεταξύ των παραχθεισών ποσοτήτων νερού
και των τιμολογηθεισών ποσοτήτων νερού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το
διεθνές πρότυπο υδατικό ισοζύγιο (Lambert et al, 1999, Farley & Trow 2003), όπου και γίνεται
αναφορά στα συστατικά στοιχεία (πρότυπο υδατικό ισοζύγιο) που είναι τα ακόλουθα: α)
Εισερχόμενο Νερό στο δίκτυο (System Input Volume): είναι ο εισερχόμενος ετήσιος όγκος στο
σύστημα παροχής νερού. Περιλαμβάνει όλες τις πηγές νερού, β) Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση
(Authorized Consumption): είναι ο ετήσιος όγκος νερού που λαμβάνουν οι καταγεγραμμένοι
πελάτες, ο παροχέας του νερού και όλοι όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι να υδροδοτούνται.
Περιλαμβάνει το εξαγόμενο νερό και διαρροές και υπερχειλίσεις μετά το σημείο των μετρητών των
καταναλωτών. H εξουσιοδοτημένη κατανάλωση αποτελείται από την τιμολογούμενη και την μητιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, γ) Ανταποδοτικό Νερό (Revenue Water): αποτελεί
το νερό που αποφέρει έσοδα και ισούται με την τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, δ)
Μη Ανταποδοτικό Νερό (νερό που δεν αποφέρει έσοδα – Non-Revenue Water, NRW):
υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ του εισερχόμενου όγκου νερού στο σύστημα και της
τιμολογούμενης εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης. Το Μη Ανταποδοτικό νερό αποτελείται από την
μη-τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση και τις απώλειες νερού, ε) Μη-Τιμολογούμενη
Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση (Unbilled Authorized Consumption): περιλαμβάνει καταναλώσεις
νερού που χρησιμοποιούνται για πυρόσβεση, καθαρισμό των κεντρικών αγωγών και των
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υπονόμων, καθαρισμό των δεξαμενών της εταιρείας ύδρευσης, νερό που λαμβάνεται από τα
στόμια υδροληψίας, νερό που χρησιμοποιείται για καθαρισμό οδών, πότισμα των δημοτικών
κήπων, δημόσιες πηγές, προστασία παγετού, νερό οικοδόμησης κ.α. Οι ποσότητες αυτές
ενδέχεται να είναι μετρούμενες ή μη, σύμφωνα με την πρακτική της εταιρείας ύδρευσης. Το
συγκεκριμένο σημείο αποτελεί στοιχείο που οφείλει να προσέξει η ΔΕΥΑ Δελφών, γιατί
μειώνοντας τις διαρροές και την μη τιμολογούμενη ποσότητα, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διασφαλισμένη αύξηση των εσόδων της Εταιρείας.
Δυνατότητα άμεσης τιμολόγησης σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή.
Δικαιότερη τιμολόγηση και χρέωση των πελατών.
Αποφυγή σφαλμάτων χρέωσης.
Μείωση χρόνου συλλογής δεδομένων.
Ανίχνευση εσωτερικών διαρροών στα δίκτυα των καταναλωτών.
Συνδυασμό αυτόματης καταμέτρησης, παρακολούθησης διαρροών, επικοινωνία με
καταναλωτή.

4.4 Ταμειακές Ροές
Ένα βασικό στοιχείο που παρουσιάζουμε στην μελέτη σκοπιμότητας, αφορά τις ταμειακές ροές
της ΔΕΥΑ Δελφών σε βάθος 5ετίας. Τα εν λόγω δεδομένα παρουσιάζουμε στον παρακάτω
πίνακα με ανάλυση των ταμειακών ροών της επένδυσης.
Πίνακας 29: Ανάλυση ταμειακών ροών (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (€, ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)
ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ

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
19.939.043

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

19.939.043

4%

ΣΥΝΟΛΟ

20.694.586

13.704.115

12.140.859

19.939.043

807.713

NPV

18.684.524

12.187.930

10.789.655

19.172.157

-1.528.134

Εσωτερικός συντελεστής χρηματοοικονομικής απόδοσης (ΣΧΑ/Ε) της επένδυσης

1,23%

Σημειώσεις
(1)
(2)

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 φύλλο εργασίας στο οποίο να αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας.)
Όλες οι υπόλοιπες στήλες ενημερώνονται αυτόματα από τα άλλα φύλλα εργασίας

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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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 19.939.043,00 € με την
καθαρή παρούσα αξία για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε 19.172.157,00 €.
Η καθαρή ταμειακή ροή όπως εμφανίζεται στη στήλη (5) ανέρχεται σε 807.713,00 € με την καθαρή
παρούσα αξία για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε -1.528.134,00 €.
Βασικό στοιχείο στην εν λόγω ανάλυση, είναι αφενός ότι το σύνολο των εσόδων είναι μεγαλύτερο
των δαπανών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης σε όλη την
χρονική διάρκεια αναφοράς, αφετέρου διαπιστώνουμε ότι ο εσωτερικός συντελεστής
χρηματοοικονομικής απόδοσης (ΣΧΑ/Ε) της επένδυσης ανέρχεται σε 1,23% που δείχνει με τον
πλέον εύγλωττο τρόπο την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Τέλος, παρουσιάζουμε διάγραμμα προβλεπόμενων 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 τα άρθρα 25 και 26 του Ν. 1069/80 και αφετέρου
λαμβάνεται υπόψη η Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ που περιλαμβάνει και την αρχή της
ανάκτησης του κόστους.
Διάγραμμα 11: Σύνολο εσόδων – λειτουργικών εξόδων ΔΕΥΑ Δελφών σε βάθος 5ετίας
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4.5 Ανάλυση χρηματοροών με ανάλυση ευαισθησίας
Ένα σημαντικό στοιχείο που εξετάζουμε στην συνέχεια είναι η ανάλυση χρηματοροών και η
ανάλυση ευαισθησίας.
Ειδικότερα αναλύονται:
1.

τα έσοδα ύδρευσης

2.

τα έσοδα αποχέτευσης

3.

τα πάγια έσοδα

4.

τα λοιπά έσοδα και τα έσοδα τόκων

5.

οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού

6.

οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων

7.

τα τοκοχρεολύσια, διάφορα έξοδα, φόροι-τέλη, αποσβέσεις, προβλέψεις

8.

η ΔΕΗ, ΟΤΕ

9.

οι συντηρήσεις

10. τα αναλώσιμα
παράλληλα αναλύονται:
1.

ο όγκος πωλήσεων (Q)

2.

η μέση τιμή μονάδας (Ρ)

3.

το σταθερό κόστος (Σ)

4.

οι αποσβέσεις των επενδύσεων

5.

το μεταβλητό κόστος (Μκ)

6.

τα αναλώσιμα και

7.

οι άλλες εισροές

Συγχρόνως προσδιορίζεται η μέση τιμή μεταβλητού κόστους, με αύξηση 10% και με μείωση 10%,
καθώς και έλεγχος των επιπτώσεων στις πωλήσεις, όπως επίσης και η καθαρή παρούσα αξία
από την εν λόγω ανάλυση.
Τέλος προβαίνουμε σε ανάλυση σεναρίων με βασικό σενάριο, με σενάριο +20% και -20%, καθώς
και ανάλυση σημαντικότητας των καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια (4%, 5%
και 6%), ώστε να ελέγχεται η παρούσα αξία δαπανών επένδυσης, η παρούσα αξία καθαρών
εσόδων, όπως επίσης και ο λόγος παρούσας αξίας δαπανών επένδυσης προς παρούσα αξία
καθαρών εσόδων.
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Πίνακας 30: Όγκος πωλήσεων, εσόδων με επιπτώσεις σε πωλήσεις
ΕΤΗ
0
1
2
3
4
Μέση τιμή
μεταβλητού κόστους
(Μ)
Μέση τιμή
μεταβλητού κόστους
(Μ) με αύξηση 10%
Μέση τιμή
μεταβλητού κόστους
(Μ) με μείωση 10%
Αιτιολογία
Στις πωλήσεις
Στην τιμή
Στο σταθερό κόστος
Στο μεταβλητό κόστος

Όγκος
Πωλήσεων
(Q)

Τιμή
Μονάδος (P)

Σταθερό
Κόστος (Σ)

Αποσβέσεις

Χρηματοδοτι
κό κόστος

Λοιπά
(φόροι)

Μεταβλητό
Κόστος
(Μκ)

Αναλώσιμα

Άλλες
εισροές

2.136.930,00
2.147.557,15
2.158.237,44
2.168.971,12
2.179.758,48

1,25
1,26
1,26
1,28
1,30

225.000,00
229.500,00
234.090,00
238.771,80
243.547,24

225.000,00
229.500,00
234.090,00
238.771,80
243.547,24

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

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

2.090.000,00
2.221.300,00
2.253.405,00
2.286.342,73
2.322.941,98

40.000,00
40.400,00
40.804,00
41.212,04
41.624,16

2.050.000,00
2.180.900,00
2.212.601,00
2.245.130,69
2.281.317,82

2.158.290,84

1,27

234.181,81

234.181,81

0,00

0,00

2.234.797,94

40.808,04

2.193.989,90

2.374.119,92

1,40

257.599,99

257.599,99

0,00

0,00

2.458.277,74

44.888,84

2.413.388,89

1.942.461,75

1,14

210.763,63

210.763,63

0,00

0,00

2.011.318,15

36.727,24

1.974.590,91

Επίπτωση στις Πωλήσεις
Αύξηση 10% Μείωση 10%
89.534.299,38
1,40
7.727.999,64
73.748.332,12

59.936.183,88
1,14
6.322.908,79
60.339.544,46

% Μεταβολή πωλήσεων
Αύξηση 10% Μείωση 10%
21,00%
10,00%
-9,09%
-90,47%

-19,00%
-10,00%
11,11%
-88,36%

Καθαρή Παρούσα Αξία
Αύξηση 10%
Μείωση 10%
85.270.761,31 €
1,33 €
7.359.999,65 €
70.236.506,78 €

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Στον εν λόγω ανωτέρω πίνακα καταγράφονται ο όγκος πωλήσεων, η τιμή μονάδος, το σταθερό
και μεταβλητό κόστος, οι αποσβέσεις επενδύσεων, καθώς και οι λοιπές εισροές.
Στον εν λόγω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή μεταβλητού κόστους στον όγκο πωλήσεων
με +10% ανέρχεται σε 2.374.119,92 Μ3, ενώ με -10% ανέρχεται σε 1.942.461,75 Μ3, με την μέση
τιμή μεταβλητού κόστους να ανέρχεται σε 2.158.290,84 Μ3.
Ως προς την τιμή μονάδος διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή μεταβλητού κόστους στην τιμή μονάδας
με +10% ανέρχεται σε 1,40 €/Μ3, ενώ με -10% ανέρχεται σε 1,14 €/Μ3, με την μέση τιμή
μεταβλητού κόστους να ανέρχεται σε 1,27 €/Μ3.
Ως προς το σταθερό κόστος διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή σταθερού κόστους με +10% ανέρχεται
σε 257.599,99 €, ενώ με -10% ανέρχεται σε 210.763,63 €, με την μέση τιμή σταθερού κόστους
να ανέρχεται σε 234.181,81 €.
Ως προς το μεταβλητό κόστος διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή μεταβλητού κόστους με +10%
ανέρχεται σε 2.458.277,74 €, ενώ με -10% ανέρχεται σε 2.011.318,15 €, με την μέση τιμή
σταθερού κόστους να ανέρχεται σε 2.234.797,94 €.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι η καθαρή παρούσα αξία στις πωλήσεις με αύξηση 10% σε
επίπεδο 5ετίας να ανέρχεται σε 85.270.761,31 €, ενώ με μείωση 10% σε επίπεδο 5ετίας να
ανέρχεται σε 57.082.079,89 €. Η καθαρή παρούσα αξία στην τιμή με αύξηση 10% σε επίπεδο
5ετίας να ανέρχεται σε 1,33 €/Μ3, ενώ με μείωση 10% σε επίπεδο 5ετίας να ανέρχεται σε 1,09
€/Μ3. Η καθαρή παρούσα αξία στο σταθερό κόστος με αύξηση 10% σε επίπεδο 5ετίας να
ανέρχεται σε 7.359.999,65 €, ενώ με μείωση 10% σε επίπεδο 5ετίας να ανέρχεται σε 6.021.817,90
€. Τέλος η καθαρή παρούσα αξία στο μεταβλητό κόστος με αύξηση 10% σε επίπεδο 5ετίας να
ανέρχεται σε 70.236.506,78 €, ενώ με μείωση 10% σε επίπεδο 5ετίας να ανέρχεται σε
57.466.232,82 €.
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Πίνακας 31: Προσδιορισμός εσόδων εξόδων
Επιμέρους έσοδα (2), (3), (4)

Έτος (1)

ΕΣΟΔΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
3

ΠΑΓΙΟ
ΤΕΛΟΣ
4

Επιμέρους έξοδα (6), (7), (8), (9), (10), (11)

ΤΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
5

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
(Συνδέσεις,
τόκοι,
επιχορηγήσεις
κλπ)
6

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ
8

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΩΝ (Εξ.
Συμβούλων
κλπ)

9

10

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ
11

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ
12

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ

13

14

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ

2

0

1.195.261,46

474.298,86

842.100,00

111.492,00

50.000,00

2.673.152,32

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

1

1.201.205,61

486.588,77

846.274,50

112.046,46

50.250,00

2.696.365,34

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

2

1.207.179,47

506.505,79

850.469,87

112.603,69

50.501,25

2.727.260,07

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

3

1.225.315,04

533.192,17

854.686,22

113.163,71

50.753,76

2.777.110,90

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

4

1.243.723,22

562.845,29

858.923,65

113.726,53

51.007,53

2.830.226,22

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

ΣΥΝΟΛΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

6.072.684,80

2.563.430,88

4.252.454,25

563.032,39

252.512,53

13.704.114,85

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
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Ως προς την χρηματοοικονομική ανάλυση και τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων με
ανάλυση σημαντικότητας, εξετάζουμε:
1. τις δαπάνες επένδυσης με σταθερές τιμές που ανέρχονται σε 20.694.586,33 € ενώ με +20%
ανέρχονται σε 24.833.503,60 €.
2. Το σύνολο των καθαρών εσόδων σε σταθερές τιμές που στο βασικό σενάριο σε επίπεδο
5ετίας ανέρχονται σε 13.704.114.85 €.
3. Το σύνολο των καθαρών εσόδων με -20% που στο βασικό σενάριο σε επίπεδο 5ετίας
ανέρχονται σε 12.140.858,55 €.
4. Τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια βασικού
σεναρίου για ποσοστά 4%, 5% και 6%.
5. Τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με
καθαρά έσοδα, αυτά του βασικού σεναρίου -20% για ποσοστά 4%, 5% και 6%.
6. Τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με
καθαρά έσοδα, αυτά του βασικού σεναρίου +20% για ποσοστά 4%, 5% και 6%.
7. Τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με
κόστος επένδυσης, αυτό του βασικού σεναρίου +20% και καθαρά έσοδα, αυτά του βασικού
σεναρίου -20%.
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Πίνακας 32: Επενδύσεις με έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα σενάρια
Έλεγχος σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια βασικού σεναρίου
4%

5%

6%

Πίνακας: Χρηματοοικονομική ανάλυση & έλεγχος σημαντικότητας καθαρών εσόδων για συγχρηματοδότηση με ανάλυση
ευαισθησίας ( Προϋπολογισμός < €50 x 106)

Παρούσα Αξία Δαπανών
Επένδυσης “C” *

18.684.524

18.232.599

17.798.766

Δαπάνες επένδυσης
(Σταθερές τιμές)
βασικού σεναρίου

Δαπάνες επένδυσης
(Σταθερές τιμές)
βασικού σεναρίου
+20%

Σύνολο καθαρών
εσόδων (Σταθερές
τιμές) βασικού
σεναρίου (1) *

Σύνολο καθαρών
εσόδων (Σταθερές
τιμές) βασικού
σεναρίου -20% (1) *

Παρούσα Αξία Καθαρών
Εσόδων “R”

12.187.930

11.849.744

11.526.099

R/C (%) *

65,23

64,99

64,76

2

3

4

5

Έτος

1
0

5.694.586,33

6.833.503,60

2.673.152,32

2.275.000,00

1

5.000.000,00

6.000.000,00

2.696.365,34

2.410.400,00

Έλεγχος σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με καθαρά έσοδα, αυτά του
βασικού σεναρίου – 20%
4%

5%

6%

18.684.524

18.232.599

17.798.766

2

4.000.000,00

4.800.000,00

2.727.260,07

2.446.691,00

Παρούσα Αξία Δαπανών
Επένδυσης “C” *

3

3.000.000,00

3.600.000,00

2.777.110,90

2.483.902,49

Παρούσα Αξία Καθαρών
Εσόδων “R”

10.789.655

10.488.325

10.199.972

4

3.000.000,00

3.600.000,00

2.830.226,22

2.524.865,06

R/C (%) *

57,75

57,53

57,31

Σύνολα Περιόδου
Ανάλυσης

20.694.586,33

24.833.503,60

13.704.114,85

12.140.858,55

(1)

Έλεγχος σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με κόστος επένδυσης, αυτό
του βασικού σεναρίου + 20%

Η υπολειμματική αξία των Έργων δεν προστίθεται στα καθαρά έσοδα

4%

5%

6%

Παρούσα Αξία Δαπανών
Επένδυσης “C” *

22.421.429

21.879.119

21.358.519

Παρούσα Αξία Καθαρών
Εσόδων “R”

12.187.930

11.849.744

11.526.099

R/C (%) *

54,36

54,16

53,96

Έλεγχος σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με καθαρά έσοδα, αυτά του
βασικού σεναρίου + 20% και καθαρά έσοδα, αυτά του βασικού σεναρίου – 20%
4%

5%

6%

Παρούσα Αξία Δαπανών
Επένδυσης “C” *

22.421.429

21.879.119

21.358.519

Παρούσα Αξία Καθαρών
Εσόδων “R”

10.789.655

10.488.325

10.199.972

R/C (%) *

48,12

47,94

47,76

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

Ε.01

101

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 3ο μέρος Επίτευξη Στόχων – Βιωσιμότητα
Επιχείρησης

2020

Ειδικότερα διαπιστώνουμε ότι:
Για τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια βασικού
σεναρίου για ποσοστά 4%, 5% και 6%:
1. Η παρούσα αξία δαπανών επένδυσης για προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε
18.684.524,00 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται σε 18.232.599,00 € και για
προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 17.798.766,00 €,
2. Η παρούσα αξία καθαρών εσόδων για προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε
12.187.930,00 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται σε 11.849.744,00 € και για
προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 11.526.099,00 €, τέλος
3. Ο λόγος παρούσας αξίας καθαρών εσόδων προς παρούσα αξία δαπανών επένδυσης για
προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε 65,23 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται
σε 64,99 € και για προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 64,76 €.
Για τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια βασικού
σεναρίου με -20% για ποσοστά 4%, 5% και 6%:
1. Η παρούσα αξία δαπανών επένδυσης για προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε
18.684.524,00 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται σε 18.232.599,00 € και για
προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 17.798.766,00 €,
2. Η παρούσα αξία καθαρών εσόδων για προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε
10.789.655,00 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται σε 10.488.325,00 € και για
προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 10.199.972,00 €, τέλος
3. Ο λόγος παρούσας αξίας καθαρών εσόδων προς παρούσα αξία δαπανών επένδυσης για
προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε 57,75, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται
σε 57,53 και για προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 57,31.
Για τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια βασικού
σεναρίου με +20% για ποσοστά 4%, 5% και 6%:
1. Η παρούσα αξία δαπανών επένδυσης για προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε
22.421.429,00 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται σε 21.879.119,00 € και για
προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 21.358.519,00 €,
2. Η παρούσα αξία καθαρών εσόδων για προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε
12.187.930,00 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται σε 11.849.744,00 € και για
προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 11.526.099,00 €, τέλος
3. Ο λόγος παρούσας αξίας καθαρών εσόδων προς παρούσα αξία δαπανών επένδυσης για
προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε 54,36, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται
σε 54,16 και για προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 53,96.
Τέλος για τον έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με
κόστος επένδυσης, αυτό του βασικού σεναρίου +20% και καθαρά έσοδα, αυτά του βασικού
σεναρίου με -20% για ποσοστά 4%, 5% και 6%:
1. Η παρούσα αξία δαπανών επένδυσης για προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται
22.421.429,00 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται σε 21.879.119,00 € και
προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 21.358.519,00 €,
2. Η παρούσα αξία καθαρών εσόδων για προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται
10.789.655,00 €, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται σε 10.488.325,00 € και
προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 10.199.972,00 €, τέλος
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3. Ο λόγος παρούσας αξίας καθαρών εσόδων προς παρούσα αξία δαπανών επένδυσης για
προεξοφλητικό επιτόκιο 4% ανέρχεται σε 48,12, για προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ανέρχεται
σε 47,94 και για προεξοφλητικό επιτόκιο 6% ανέρχεται σε 47,76.

4.6 Υπολογισμός εσωτερικού συντελεστή οικονομικής
απόδοσης της επένδυσης
Προκειμένου να προχωρήσουμε στον έλεγχο της σκοπιμότητας της επιχείρησης κρίνεται
απαραίτητο να προχωρήσουμε σε υπολογισμό και ανάλυση του εσωτερικού συντελεστή
οικονομικής απόδοσης της επένδυσης.
Στον εν λόγο έλεγχο:
 Λαμβάνουμε υπόψη την πιθανή δημοσιονομική διόρθωση μέσω των έμμεσων ωφελειών
και των εσόδων για ανάπτυξη.
 Λαμβάνουμε υπόψη τις πωλήσεις, όπως αυτές έχουν υπολογισθεί ανωτέρω.
 Λαμβάνουμε υπόψη τις απώλειες και την αυξημένη ρύπανση που ενδεχόμενα επέρχονται
μέσω των επενδύσεων που αναμένεται να ολοκληρώσει η επιχείρηση.
 Λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό λειτουργικό κόστος και το συνολικό κόστος επένδυσης.
 Εξετάζουμε τις καθαρές ταμειακές ροές σε επίπεδο 5ετίας
 Εξετάζουμε τον Εσωτερικό συντελεστή οικονομικής απόδοσης (ΣOΑ/Ε) της επένδυσης.
 Εξετάζουμε την Οικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Ε) της επένδυσης.
 Εξετάζουμε την Οικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Ω) ωφελειών.
 Εξετάζουμε την Οικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Κ) κόστους και τέλος.
 Εξετάζουμε τον Λόγος Ωφελειών - Κόστους (επιτόκιο 4%).
Πίνακας 33: Υπολογισμός εσωτερικού συντελεστή οικονομικής απόδοσης της επένδυσης
α/α

Αιτιολογία

ΕΤΗ
cf (3)

0

1

2

3

4

Δημοσιονομική διόρθωση
Έμμεσες ωφέλειες

880.000,00

888.800,00

897.688,00

906.664,88

915.731,53

Έσοδα από ανάπτυξη

941.000,00

950.410,00

959.914,10

969.513,24

979.208,37

1.821.000,00

1.839.210,00

1.857.602,10

1.876.178,12

1.894.939,90

3.475.098,02

3.505.274,94

3.545.438,09

3.610.244,17

3.679.294,08

Συνολικά εξωτερικά οφέλη
Πωλήσεις

1,3

Συνολικά έσοδα

3.475.098,02

3.505.274,94

3.545.438,09

3.610.244,17

3.679.294,08

Απώλειες

15.000,00

15.150,00

15.301,50

15.454,52

15.609,06

Αυξημένη ρύπανση

15.000,00

15.150,00

15.301,50

15.454,52

15.609,06

Εξωτερικές δαπάνες

30.000,00

30.300,00

30.603,00

30.909,03

31.218,12

Συνολικό λειτουργικό κόστος

1

2.275.000,00

2.410.400,00

2.446.691,00

2.483.902,49

2.524.865,06

Επιδόματα

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.986.210,43

3.500.000,00

2.800.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

6.261.210,43

5.910.400,00

5.246.691,00

4.583.902,49

4.624.865,06

-995.112,41

-596.215,06

125.746,19

871.610,77

918.150,80

Συνολικό κόστος της επένδυσης
Συνολικές δαπάνες
Καθαρές ταμειακές ροές

0,7
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Αιτιολογία

2020

ΕΤΗ
cf (3)

0

1

Εσωτερικός συντελεστής
οικονομικής απόδοσης (ΣOΑ/Ε) της
επένδυσης

2

3

4

6,30%

Oικονομική καθαρή παρούσα αξία
(OΚΠΑ/Ε) της επένδυσης

103.424,29

Oικονομική καθαρή παρούσα αξία
(OΚΠΑ/Ω) ωφελειών

21.286.950,58

Oικονομική καθαρή παρούσα αξία
(OΚΠΑ/Κ) κόστους

19.754.578,08

Λόγος Ωφελειών - Κόστους
(επιτόκιο 4%)

1,08

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

Από τον έλεγχο του υπολογισμού και ανάλυσης του εσωτερικού συντελεστή οικονομικής
απόδοσης της επένδυσης διαπιστώνουμε ότι για χρονικό διάστημα 5ετίας:
1. Ο Εσωτερικός συντελεστής οικονομικής απόδοσης (ΣOΑ/Ε) της επένδυσης, ανέρχεται σε
6,30%, στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχει απόδοση που καθιστά τις επενδύσεις και την
λειτουργία της επιχείρησης βιώσιμη σε όλο το χρονικό διάστημα που πραγματευόμαστε.
2. Η Οικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Ε) της επένδυσης, ανέρχεται σε 103.424,29 €.
3. Η Οικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Ω) ωφελειών, ανέρχεται σε 21.286.950,58 €.
4. Η Οικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Κ) κόστους, ανέρχεται σε 19.754.578,08 € και
τέλος
5. Ο Λόγος Ωφελειών - Κόστους (επιτόκιο 4%) ανέρχεται σε 1,08%, στοιχείο που δείχνει ότι
επιτυγχάνονται οι στόχοι των επενδύσεων, της λειτουργίας και της σκοπιμότητας της
επιχείρησης.

4.7 Υπολογισμός επιπτώσεων της επένδυσης στην
απασχόληση – Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης
Ένα επιπλέον στοιχείο που εξετάζουμε είναι η «Επίπτωση της Επένδυσης στην ΑπασχόλησηΔημιουργία ευκαιριών απασχόλησης», όπου 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
απασχολούνται συνολικά είκοσι δύο (22) μόνιμες θέσεις απασχόλησης στην ΔΕΥΑ. Συγχρόνως
στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ και σε συνδεδεμένες
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με τους παραπάνω φορείς επιχειρήσεις θα υπάρξουν σαράντα τέσσερα (44) θέσεις εργασίας.
Αποτέλεσμα αυτού είναι συνολικά για κάθε 1.000.000,00 €, να δημιουργούνται 1,06 θέσεις
απασχόλησης.
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Πίνακας 34: Επίπτωση της επένδυσης στην απασχόληση – Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης (ποσά σε .000 €, σταθ. Τιμές)
Ειδικευμένοι
(άτομα)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ανειδίκευτοι
(άτομα)

Σύνολο (άτομα)

Επένδυση

Απασχολούμενοι στην επένδυση (πρωτογενώς)

22

0

22

Παραγωγή & προμήθεια εισροών στην επένδυση από
άλλες επιχειρήσεις (δευτερογενώς I)

18

0

18

Κλάδοι αξιοποίησης της παραγωγής της επένδυσης σε
άλλες επιχειρήσεις (δευτερογενώς II)

3

1

4

43

1

44

ΣΥΝΟΛΟ

Επίπτωση στην
απασχόληση

20.594.586,33

Αντιλαμβανόμαστε ότι για κάθε: 1.000.000,00 € δημιουργούνται 1,06 θέσεις απασχόλησης
Επίπτωση στην απασχόληση = (Απασχολούμενοι στην επένδυση πρωτογενώς + Αριθμός απασχολούμενων δευτερογενώς I & II) / Επένδυση

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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4.8 Υπολογισμός επιπτώσεων της επένδυσης στην
αποταμίευση
Ένα επιπλέον στοιχείο που εξετάζουμε είναι η «Επίπτωση της Επένδυσης στην αποταμίευση»,
όπου παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα για την αποταμίευση, ένας δείκτης που δείχνει
την προβλεπόμενη ανάπτυξη και στα νοικοκυριά. Στον επόμενο πίνακα με τίτλο «Επίπτωση της
επένδυσης στην αποταμίευση» παρουσιάζονται οι συνολικές επιπτώσεις μετά την επένδυση της
ΔΕΥΑ.
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 εργαζομένους

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.

Ε.01

107

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 3ο μέρος Επίτευξη Στόχων – Βιωσιμότητα
Επιχείρησης

2020

Πίνακας 35: Επίπτωση της επένδυσης στην αποταμίευση (ποσά σε .000 €, σταθ. Τιμές)
Ειδικευμένοι
(άτομα)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Φορέας Επένδυσης
Άλλοι επιχειρηματικοί φορείς

Ανειδίκευτοι
(άτομα)

20.694.586,33

0,40

Σύνολο (άτομα)

Επένδυση

Επίπτωση στην
απασχόληση

13.432.483,05

1,24

16.708.698,42

8.277.834,53

0,00

0,40

0,00

Εργαζόμενοι

2.220.692,25

0,30

666.207,67

Καταναλωτές

-13.704.114,85

0,05

-685.205,74

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

Κράτος

Επένδυση

𝑞𝑞

Συντελεστής Προσαρμογής = 𝜋𝜋 = (1 − 𝑠𝑠) × − 𝑠𝑠 × 𝑞𝑞

𝜋𝜋 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼ό𝜍𝜍 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇ά𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆

𝑖𝑖

𝑠𝑠 = 𝜂𝜂 𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊ή 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌ή 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼ί𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿ί 𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜎𝜎𝜎𝜎έ𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜀𝜀𝜀𝜀έ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛼𝛼𝛼𝛼ό 𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜋𝜋𝜋𝜋ό𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 (𝑠𝑠 = 0,15)
𝑞𝑞 = 𝜂𝜂 𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼ό𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ί𝜊𝜊𝜊𝜊 (𝑞𝑞 = 𝑎𝑎)(𝑞𝑞 = 0,06)
𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ό 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ό𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋ό𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑 (𝑖𝑖 = 𝑘𝑘)(𝑖𝑖 = 5%)

Πηγή: ΔΕΥΑ Δελφών, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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4.9 Υπολογισμός δεικτών επιβάρυνσης καταναλωτών
Ένα στοιχείο που επίσης εξετάζεται για την βιωσιμότητα της επιχείρησης, είναι ο δείκτης
επιβάρυνσης καταναλωτών, όπου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός της οικογένειας
του καταναλωτή και εξετάζεται:
Η μέση δαπάνη/Μ3 νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης
Η μέση κατανάλωση σε Μ3/έτος
Η ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης
Η μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης
Η ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης
Η ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης ως ποσοστό επί τοις
% σε σχέση με τον μισθό
7. Η μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης ως ποσοστό επί τοις
% σε σχέση με τον μισθό
8. Η ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης ως ποσοστό επί
τοις % σε σχέση με τον μισθό.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί οι δείκτες επιβάρυνσης καταναλωτών
βρίσκονται σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα, στοιχείο που δείχνει ότι επιτυγχάνεται βιωσιμότητα
της επιχείρησης, επιτυγχάνεται η συνέχιση του επενδυτικού έργου της επιχείρησης, επιτυγχάνεται
η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των απλήρωτων υποχρεώσεων της
επιχείρησης, καθώς και η συνολική και εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΥΑ Δελφών.
Πίνακας 36: Υπολογισμός δεικτών Επιβάρυνσης Καταναλωτών (Παρούσες αξίες έτους αναφοράς)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

0

1

2

3

4

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.683,00

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%

Μέσος μηνιαίος μισθός Οικογ.
Καταναλωτή
Μέσος ετήσιος μισθός Οικ. Καταναλωτή
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Ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για
υπηρεσίες ύδρευσης - απ/σης ως
ποσοστό επί τοις % σε σχέση με τον
μισθό

2020

0

1

2

3

4

0,0013%

0,0013%

0,0013%

0,0014%

0,0014%

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

Από την ανάγνωση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι:
1. Η μέση δαπάνη/Μ3 νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης, στο 1ο έτος
αναφοράς ανέρχεται σε 0,80 €/Μ3, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς θα ανέρχεται σε 0,88
€/Μ3.
2. Η μέση κατανάλωση σε Μ3/έτος, σε όλη την διάρκεια της χρονικής περιόδου ανάλυσης
παραμένει σταθερή στα 115 Μ3.
3. Η ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης, ξεκινά στο 1ο έτος
αναφοράς από το ποσό των 92,49 €/έτος και καταλήγει σε 101,18 €/έτος.
4. Η μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης, ξεκινά στο 1ο έτος
αναφοράς από το ποσό των 7,71 €/μήνα και καταλήγει σε 8,43 €/μήνα.
5. Η ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης, ξεκινά στο 1ο έτος
αναφοράς από το ποσό των 0,25 €/ημέρα και καταλήγει σε 0,28 €/ημέρα.
6. Η ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης ως ποσοστό επί τοις
% σε σχέση με τον μισθό, ξεκινά στο 1ο έτος αναφοράς από το ποσοστό του 0,47 % ανά
έτος, και καταλήγει σε ποσοστό 0,50 % ανά έτος.
7. Η μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης ως ποσοστό επί τοις
% σε σχέση με τον μισθό, ξεκινά στο 1ο έτος αναφοράς από το ποσοστό του 0,04 % ανά
μήνα, και καταλήγει σε ποσοστό 0,04 % ανά μήνα.
8. Η ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης ως ποσοστό επί
τοις % σε σχέση με τον μισθό, ξεκινά στο 1ο έτος αναφοράς από το ποσοστό του 0,0013 %
ανά ημέρα, και καταλήγει σε ποσοστό 0,0014 % ανά ημέρα.

4.10 Συνολική αξιολόγηση – Ποιοτικές και Ποσοτικές
Επιπτώσεις
Όπως γνωρίζουμε η οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας 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
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στην Οικονομία γενικότερα. Τέτοια οφέλη που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν
περιλαμβάνουν:
1. Την απόκτηση φήμης για τον Δήμο και την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η ΔΕΥΑ.
2. Την αξιοποίηση της ΔΕΥΑ από τις Τοπικές Αρχές σαν εργαλείο προβολής του Δήμου
Δελφών.
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.
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.
Όπως διαπιστώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της
επιχείρησης και στην χρονική διάρκεια που πραγματευόμαστε επιτυγχάνεται σημαντική μείωση
των δαπανών κάθε νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης σε επίπεδο έτους.
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Διάγραμμα 12: Ετήσια δαπάνη νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης ως ποσοστό %

Ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης-απ/σης ως ποσοστό
επί τοις % σε σχέση με τον μισθό
1,15%

1,13%

1,10%

1,08%

1,05%

1,03%
0,99%

1,00%

0,95%
0,95%

0,90%

0,85%
0

1

2

3

4

Ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης-απ/σης ως ποσοστό επί τοις % σε σχέση με
τον μισθό
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5 Συμπεράσματα
Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν στην εν λόγω μελέτη έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Η υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης και ειδικότερα αυτή των οργανικών εσόδων προς
τα λειτουργικά έξοδα, όπως αναπτύχθηκε στο 1ο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, μας
δείχνει ότι η επιχείρηση έπρεπε άμεσα να προβεί σε τροποποίηση της τιμολόγησης των
υπηρεσιών της, βάσει της μελέτης τιμολόγησης που αναπτύχθηκε στο 2ο μέρος του
Επιχειρησιακού Σχεδίου, ώστε να καθίσταται βιώσιμη στο σύνολό της η λειτουργία της
επιχείρησης, όπως επίσης και το επενδυτικό πλάνο αυτής στην επόμενη 5ετία.
2. Η ΔΕΥΑ Δελφών, ορθώς προβαίνει σε επαναπροσδιορισμό του κόστους παγίων με
επανεκτίμηση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής αυτών, στοιχείο που δίνει στην επιχείρηση, την
πραγματική εικόνα των παγίων της.
3. Η ΔΕΥΑ θα πρέπει παράλληλα να κινηθεί προς την διαδικασία του net metering, ώστε να
μειώσει σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο την κατανάλωση ενέργειας.
4. Η ΔΕΥΑ Δελφών ορθώς προβαίνει σε αναπροσαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής,
βάσει της μελέτης τιμολόγησης που αναπτύχθηκε στο 2ο μέρος του Επιχειρησιακού
Σχεδίου, ώστε αυτή να καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών της εξόδων, όπως έχει
καταδειχθεί από την ειδική μελέτη τιμολόγησης της επιχείρησης, ώστε στο σύνολό της να
είναι βιώσιμη.
5. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΥΑ ορθά πρέπει να αναπροσαρμόσει τα τιμολόγια της, ώστε να
καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες και το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΥΑ.
6. Η ΔΕΥΑ ορθά προβαίνει σε έκδοση λογαριασμών ανά 2μηνο έναντι και 4ηνο εκκαθάριση
στο σύνολο του διευρυμένου δήμου, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της επιχείρησης.
7. Η ΔΕΥΑ ορθά προβαίνει σε καθιέρωση πάγιου ύδρευσης και αποχέτευσης σε αξία € ως
ακολούθως:
7.1. 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
7.2. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα 3,00 €/μήνα
για τους λοιπούς οικιακούς χρήστες.
7.3. Το πάγιο τέλος ύδρευσης-αποχέτευσης για το Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες,
Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργοτάξια, ΝΠΔΔ θα πρέπει να ανέλθει σε 6,00
€/μήνα.
8. Η ΔΕΥΑ Δελφών ορθώς αναπροσαρμόζει το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου / έκδοση
λογαριασμού που πρέπει να ανέρχεται σε 1,50 €/έκδοση λογαριασμού και να επιβάλλεται
στο σύνολο των υδρομέτρων.
Με δεδομένο όλα τα ανωτέρω, η ΔΕΥΑ θα κατορθώσει:
1. Να αυξήσει τα έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, παγίων εσόδων και λοιπών εσόδων και
εσόδων από τόκους. Τα εν λόγω έσοδα στο έτος 2021 ανέρχονται σε 2.673.152,32 € και
στο έτος 2025 ανέρχονται σε 2.830.226,22 €.
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2. Να ενορθολογιστικοποιήσει τις λειτουργικές της δαπάνες σε 2.275.000,00 € στο έτος 2021
και στο έτος 2025 να καταλήγουν σε 2.524.865,06 €.
Με βάση τα εν λόγω δεδομένα η ΔΕΥΑ Δελφών:
1. Θα παρουσιάζει θετική εικόνα στην ανάλυση των ταμειακών ροών σε βάθος 5ετίας.
2. Ο εσωτερικός συντελεστής χρηματοοικονομικής απόδοσης (ΣΧΑ/Ε) της επένδυσης θα
ανέρχεται σε 1,23% που δείχνει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο την βιωσιμότητα της
επιχείρησης.
3. Στην ανάλυση ευαισθησίας σε όλα τα σενάρια που έγινε επεξεργασία θα υπάρχει θετική
εικόνα για την λειτουργία και την βιωσιμότητα της επιχείρησης, όπου λαμβάνονται υπόψη ο
βαθμός σημαντικότητας του βασικού σεναρίου στο +20% και στο -20%.
4. Ο Εσωτερικός συντελεστής οικονομικής απόδοσης (ΣOΑ/Ε) της επένδυσης, θα ανέρχεται
σε 6,30%, στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχει απόδοση που καθιστά τις επενδύσεις και την
λειτουργία της επιχείρησης βιώσιμη σε όλο το χρονικό διάστημα που πραγματευόμαστε.
5. Η Οικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Ε) της επένδυσης, θα ανέρχεται σε 103.424,29
€.
6. Η Οικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Ω) ωφελειών, θα ανέρχεται σε 21.286.950,58
€.
7. Η Oικονομική καθαρή παρούσα αξία (OΚΠΑ/Κ) κόστους, θα ανέρχεται σε 19.754.578,08 €.
8. Ο Λόγος Ωφελειών - Κόστους (επιτόκιο 4%) θα ανέρχεται σε 1,08%, στοιχείο που δείχνει
ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι των επενδύσεων, της λειτουργίας και της σκοπιμότητας της
επιχείρησης.
9. Η επίπτωση στην απασχόληση θα έχει ως αποτέλεσμα για κάθε 1.000.000,00 €, να
δημιουργούνται 1,06 θέσεις απασχόλησης.
10. Η κοινωνική αξία αποταμίευσης για την τοπική κοινωνία θα είναι θετική και θα ανέρχεται σε
16.708.698,42 € γεγονός που υποδηλώνει την συμβολή της επένδυσης στην Εθνική
Οικονομία της Χώρας.
11. Η ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης ως ποσοστό επί τοις
% σε σχέση με τον μισθό, θα ξεκινά στο 1ο έτος αναφοράς από το ποσοστό του 0,47 %
ανά έτος, και θα καταλήγει σε ποσοστό 0,50% ανά έτος. Η μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για
υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης ως ποσοστό επί τοις % σε σχέση με τον μισθό, θα
ξεκινά στο 1ο έτος αναφοράς από το ποσοστό του 0,04 % ανά μήνα, και θα καταλήγει σε
ποσοστό 0,04 % ανά μήνα και τέλος η ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες
ύδρευσης- αποχέτευσης ως ποσοστό επί τοις % σε σχέση με τον μισθό, θα ξεκινά στο 1ο
έτος αναφοράς από το ποσοστό του 0,0013 % ανά ημέρα, και θα καταλήγει σε ποσοστό
0,0014 % ανά ημέρα.
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι το όραμα της ΔΕΥΑ συνοψίζεται στην λειτουργία
ενός σύγχρονου και φιλικού φορέα σε καινοτομικές προσεγγίσεις, με έμφαση σε πολιτικές
ορθολογικής διαχείρισης στους τομείς του νερού και του περιβάλλοντος, χωρίς αποκλεισμούς, με
συνεχές αναπτυξιακό όραμα, με συνεχή προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των
πολιτών, με απώτερο και συνεχή σκοπό της κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής
Κοινωνίας.
Παράλληλα η αναπτυξιακή πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης θα πρέπει να επικεντρωθεί:
1. Στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, με δράσεις στοχευμένες στο περιβάλλον
2. Στον εκσυγχρονισμό των δομών και υπηρεσιών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
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3. Στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ΔΕΥΑ, σε ευελιξία και αποτελεσματικότητα
για την εξυπηρέτηση των δημοτών, την ενίσχυση των ειδικών παροχών προς αυτούς και
ειδικότερα προς τις ευάλωτες ομάδες, με στόχο την κοινωνική συνοχή
4. Στην ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο και
ελκυστικό σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Πέραν των ανωτέρω, η ανάπτυξη της ΔΕΥΑ Δελφών και η βιωσιμότητα της, θα επιφέρει και
ποιοτικά οφέλη στην περιοχή και στην Οικονομία γενικότερα που θα περιλαμβάνουν:
1. Την εξασφάλιση της διοικητικής εφικτότητας μέσω της εμπειρίας και των επιλογών των
ανώτατων, ανώτερων και κατώτερων στελεχών της επιχείρησης.
2. Την παραγωγική αποτελεσματικότητα και η τεχνική εφικτότητα μέσω των εισροών και της
ενσωμάτωσης της υψηλής τεχνολογίας.
3. Την αύξηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.
4. Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας ως ποσοστό αξίας στο προϊόν παραγωγής και στη
σύνθεσή του.
5. Την συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη.
6. Τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τέλος
7. Την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με τις
κοινωνικές επιπτώσεις λόγω της επένδυσης του φορέα.
Η πλήρης οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της επιχείρησης και της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου απαιτεί την συνδρομή των πολιτών, ώστε η επιχείρηση να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της περιοχής λόγω της θετικής παρούσας αξίας που εμφανίζει, αλλά και του εσωτερικού
βαθμού αποδοτικότητας, που καθιστά αυτή βιώσιμη από κάθε άποψη.

Για την εταιρεία
Σαφαρίκας Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Περιβάλλοντος

Σαφαρίκας Ν. Χρήστος
MSc Οικονομολόγος – Banking and Finance
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