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• Δηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο ηεο Υψξαο
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• Γεληθνί θαλφλεο θνζηνιφγεζεο
ππεξεζηψλ χδαηνο
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• Γηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη γηα ηελ αλάθηεζε θφζηνπο
ππεξεζηψλ
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5

θαη

ηηκνιφγεζεο

• Παξάδεηγκα εθαξκνγήο

• πκπεξάζκαηα
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• Δηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηελ
ηηκνιφγεζε
ησλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο –
Απνρέηεπζεο ηεο Υψξαο
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• Δηζαγσγηθά γεληθά ζηνηρεία
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο

1

γηα

ηελ

ηηκνιφγεζε

ησλ

• Η ηηκνιόγεζε ησλ ΓΔΤΑ πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 25 & 26 ηνπ λ.
1069/80 πνπ αλαθέξεηαη ζηα «Σηκνιόγηα» θαη ζηελ «Γηαθνξνπνίεζε
Σειώλ»
• πγρξόλσο ε Οδεγία 2000/60/ΔΚ αλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε,
ζην παξάξηεκα ΙΙΙ, όπνπ πξέπεη, λα εθηεινύληαη νη ππνινγηζκνί πνπ
απαηηνύληαη γηα λα ιακβάλεηαη ππόςε ζύκθσλα κε ην άξζξν 9, ε
αξρή ηεο αλάθηεζεο ηνπ θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο, νη
καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο
ύδαηνο ζηελ πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνύ.
• Με ηνλ Ν. 3199/03 (Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ
Οδεγία 2000/60/CE) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 12 πνπ αθνξά ηελ
αλάθηεζε ηνπ θόζηνπο γηα ππεξεζίεο ύδαηνο πξνζδηνξίδεηαη, ε
νηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ε αξρή
«ν ξππαίλσλ πιεξώλεη»
• Με ην Π.Γ. 51/07 θαζνξίδνληαη ηα κέηξα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε
ζπκκόξθσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο πιαίζην 2000/60/ΔΚ, όπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο ΠΓ
• Με ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4117/2013, πεξί ζεκάησλ ηηκνινγηαθήο
πνιηηηθήο ησλ πδάησλ & ινηπέο δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Ν.
3199/03 & ΠΓ 51/007 αληίζηνηρα
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• Αηξεζηκόηεηεο
• Ο Καλνληζκφο ηεο ΔΔ αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα πξψηε θνξά
θάλεη αλαθνξά, ζηνλ φξν «αηξεζηκφηεηα» (παξάξηεκα
ΙΙΙ), αλαθέξνληαο φηη ηα «θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα
ζπγθεληξψζνπλ ηελ ππνζηήξημε γηα λα εμαζθαιίζνπλ
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο, εζληθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο ηνπο αλάγθεο. Θα πξέπεη
λα θαζνξηζζνχλ νη εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηεο,
ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή
ρξήζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο Έλσζεο»
• ην άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ αλαιχνληαη νη εθ ησλ
πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηεο, φπνπ ηα θξάηε κέιε ζην
πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο νθείινπλ λα αμηνινγνχλ αλ
είλαη εθαξκνζηέεο νη εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηεο
πνπ νξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο θαλφλεο γηα θάζε ηακείν
• ην παξάξηεκα VI, ε 6ε αηξεζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο
βηψζηκεο ρξήζεο πφξσλ
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• Δηζεγείηαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ εγθξίλεηαη – ζεζπίδεηαη απφ
ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τδάησλ
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• Δηζεγείηαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, δειαδή:
• Σελ κεζνδνινγία εθαξκνγήο θαη εμεηδίθεπζεο ηεο θαη
• Σελ δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ & ππεξεζηψλ
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• Παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο
θαη εηδηθφηεξα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θνζηνιφγεζεο –
ηηκνιφγεζεο θαη ηελ παξνρή αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ χδαηνο ζηνπο
ρξήζηεο - θαηαλαισηέο
• πλεξγάδεηαη κε ζπλαθείο αξρέο άιισλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ., γηα
ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, εκπεηξίαο, ηερλνγλσζίαο, θαιψλ
πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή ηνπ λεξνχ & ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο χδαηνο
• Δλεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεί θνξείο θαη θνηλφ, δηακνξθψλεη
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο – ελεκέξσζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
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• Γεληθνί
θνζηνιφγεζεο
ηηκνιφγεζεο
χδαηνο

θαλφλεο
θαη
ππεξεζηψλ
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• Η Δζληθή Δπηηξνπή Τδάησλ ιακβάλεη απφθαζε πνπ εθαξκφδεηαη
(άξζξν 2 απφθαζεο):

Α

• (α) ζηηο ππεξεζίεο χδαηνο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ρξήζεηο ησλ πδάησλ
γηα χδξεπζε, γηα αγξνηηθή ρξήζε (άξδεπζε, θηελνηξνθία – πηελνηξνθία
& ινηπέο αγξνηηθέο ρξήζεηο), γηα αλαςπρή (πιελ ηεο χδξεπζεο) θαη
βηνκεραληθή ρξήζε, θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο απνρέηεπζεο θαη
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
• (β) ζηα δεκφζηα, δεκνηηθά θαη ηδησηηθά νξγαλσκέλα ζπιινγηθά δίθηπα
παξνρήο ππεξεζηψλ χδαηνο, θαζψο θαη ζηηο εθηφο νξγαλσκέλσλ
ζπιινγηθψλ δηθηχσλ (κεκνλσκέλεο) πδξνγεσηξήζεηο.

• Η απφθαζε δελ εθαξκφδεηαη:

Β

• (α) ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο χδαηνο γηα ελεξγεηαθή ρξήζε
• (β) ζηηο απνιήςεηο χδαηνο απφ πεγάδηα/θξέαηα, εθηφο ησλ απνιήςεσλ
απφ γεσηξήζεηο. Με θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 4 ηνπ Ν. 3199/2003 πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.
4117/2013, είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδεηαη εηδηθφηεξα πνηα πεγάδηα/θξέαηα
θαη κε πνηα θξηηήξηα εμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
απφθαζεο
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ χδαηνο
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο
ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο ζπληζηψζεο θφζηνπο
α) Κφζηνο θεθαιαίνπ (Κ) ην νπνίν απνηειείηαη απφ: α) απφ ην
αλαιηζθφκελν εηήζην πάγην θεθάιαην θαη β) ην θφζηνο επθαηξίαο
ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ
β) Λεηηνπξγηθφ θφζηνο (Λ) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ζηαζεξέο
δαπάλεο θαη ηηο κεηαβιεηέο δαπάλεο
γ) Κφζηνο ζπληήξεζεο ()
δ) Κφζηνο δηνίθεζεο θαη άιια θφζηε (Γ) ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ
ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο χδαηνο

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κφζηνπο, ζχκθσλα κε ην
παξφλ άξζξν, πξαγκαηνπνηείηαη απφ φινπο ηνπο παξφρνπο γηα πξψηε
θνξά κέρξη 31/12/2017
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• 1. Σν Πεξηβαιινληηθό Κόζηνο πξνζδηνξίδεηαη ζε επίπεδν Τδαηηθνύ
πζηήκαηνο (Τ), ή αλά νκάδα Τ θαη πξνθύπηεη από ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ θόζηνπο ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο κέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ΛΑΠ,
ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ Π.Γ.51/2007, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ επίηεπμε ηεο θαιήο
θαηάζηαζεο ησλ Τ.
• 2. Σν Πεξηβαιινληηθό Κόζηνο πξνθύπηεη όηαλ πθίζηαηαη έζησ θαη κηα
από ηηο αθόινπζεο ζπλζήθεο ζηε Λεθάλε Απνξξνήο Πνηακνύ (ΛΑΠ): (α)
επηθαλεηαθά Τ κε νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαηώηεξε ηεο θαιήο, β)
επηθαλεηαθά Τ κε ρεκηθή θαηάζηαζε θαηώηεξε ηεο θαιήο, γ)
επηθαλεηαθά Τ κε νηθνινγηθή ή/θαη ρεκηθή θαηάζηαζε άγλσζηε, θαη δ)
ππόγεηα Τ κε θαθή ρεκηθή θαηάζηαζε πνπ δελ νθείιεηαη ζε θπζηθά
αίηηα.
• 3. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Κόζηνπο αθνινπζείηαη ε
κεζνδνινγία ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ.
• 4. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Κόζηνπο εγθξίλεηαη κε
απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά
από εηζήγεζε ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο θαη αλαπξνζαξκόδεηαη ζε εηήζηα βάζε, αλάινγα κε ηνλ
βαζκό
δηαθνξνπνίεζεο
ηνπ
εθηηκώκελνπ
θόζηνπο
ησλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο ΛΑΠ
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• 4.1. Όηαλ ην Τδαηηθό ύζηεκα εθηείλεηαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα
πεξηζζνηέξσλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ν πξνζδηνξηζκόο
θαη ε έγθξηζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Κόζηνπο αζθείηαη από θνηλνύ.
Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηώλ
ύδαηνο πξνκεζεύεηαη λεξό από ην ελ ιόγσ ζύζηεκα πδαηηθό
ζύζηεκα, ελώ ε ρξήζε ηνπ ύδαηνο θαιύπηεη δηαθνξεηηθό πδαηηθό
ζύζηεκα.
• 5. Οη απνθάζεηο έγθξηζεο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Κόζηνπο
θνηλνπνηνύληαη από ηηο νηθείεο δηεπζύλζεηο πδάησλ ησλ
απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
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• 1. Σν Κόζηνο Πόξνπ εθηηκάηαη ζε επίπεδν Τ ή αλά νκάδα κέηξσλ θαη
πξνθύπηεη από ηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο πκπιεξσκαηηθώλ Μέηξσλ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο ρεδίνπ
Γηαρείξηζεο ΛΑΠ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 51/2007, ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ
εμνηθνλόκεζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζή
ηνπο, κέζσ ηεο αλαίξεζεο πξαθηηθώλ ππεξάληιεζεο ππόγεησλ Τ.
• 2. Κόζηνο Πόξνπ πξνθύπηεη όηαλ πθίζηαηαη έζησ θαη κηα από ηηο
αθόινπζεο ζπλζήθεο ζηε Λεθάλε Απνξξνήο Πνηακνύ (ΛΑΠ) (α) ππόγεηα
Τ κε "Καθή" πνζνηηθή θαηάζηαζε, β) ειιηπήο θάιπςε ησλ αλαγθώλ
λεξνύ ησλ θύξησλ αλζξσπνγελώλ ρξήζεσλ, εηδηθά όηαλ απηή δελ
νθείιεηαη ζε ζπαηάιε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, αιιά ζε θαθή δηαρείξηζε
απηώλ
• 3. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Κόζηνπο Πόξνπ αθνινπζείηαη ε
κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ
• Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ Κόζηνπο Πόξνπ εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά από
εηζήγεζε ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο θαη αλαπξνζαξκόδεηαη ζε εηήζηα βάζε, αλάινγα κε ηνλ
βαζκό
δηαθνξνπνίεζεο
ηνπ
εθηηκώκελνπ
θόζηνπο
ησλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο ΛΑΠ.
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• 4.1. Όηαλ ην Τδαηηθό ύζηεκα εθηείλεηαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα
πεξηζζνηέξσλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ν πξνζδηνξηζκόο
θαη ε έγθξηζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Κόζηνπο αζθείηαη από θνηλνύ.
Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηώλ
ύδαηνο πξνκεζεύεηαη λεξό από ην ελ ιόγσ ζύζηεκα πδαηηθό
ζύζηεκα, ελώ ε ρξήζε ηνπ ύδαηνο θαιύπηεη δηαθνξεηηθό πδαηηθό
ζύζηεκα.
• 5. Οη απνθάζεηο έγθξηζεο ηνπ Κόζηνπο Πόξνπ θνηλνπνηνύληαη
από ηηο νηθείεο δηεπζύλζεηο πδάησλ ησλ απνθεληξσκέλσλ
δηνηθήζεσλ ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
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• 1. Η δηεύζπλζε πδάησλ ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο γλσζηνπνηεί
σο ηηο 31/10 θάζε έηνπο ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ ύδαηνο, θαζώο θαη
ηνπο ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο θαη ην θόζηνο πόξνπ /
Μ3 πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο.
• 2. Οη πάξνρνη ππεξεζηώλ ύδαηνο εληόο ηνπ 1νπ 6κήλνπ ηνπ επόκελνπ
έηνπο, πξνζδηνξίδνπλ ηα ηηκνιόγηα ηνπο, ιακβάλνληαο ππόςε πέξαλ
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο θαη ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο θαη ην
θόζηνο πόξνπ. ηα ηηκνιόγηα αλαγξάθεηαη επδηάθξηηα «Πεξηβαιινληηθό
Σέινο»
• 2.1. Οη πάξνρνη πξνβαίλνπλ ζηελ είζπξαμε ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ
Σέινπο από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. Σν πνζό απνδίδεηαη ζην πξάζηλν
ηακείν, ζε εηδηθό ινγαξηαζκό πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ (άξζξν 12, § 5 ΠΓ 51/2007. Από ην αλσηέξσ
πνζό 2,5% παξαθξαηείηαη από ηνπο παξόρνπο, κε εμαίξεζε ηηο
πνιπκεηνρηθέο εηαηξείεο, όπσο ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ, έλαληη ηνπ θόζηνπο
παξνρήο ππεξεζηώλ
• Οη πάξνρνη ππεξεζηώλ ύδαηνο, ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηνύλ
εηεζίσο ζηελ Γ/λζε Τδάησλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ην
ύςνο ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνύ ησλ απνδηδνκέλσλ ηειώλ ζηνλ Δηδηθό
Λνγαξηαζκό ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ
14

Α

• 4. Γηα ηηο πδξνγεσηξήζεηο εθηόο νξγαλσκέλσλ ζπιινγηθώλ δηθηύσλ ην
πεξηβαιινληηθό ηέινο νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά από εηζήγεζε ηεο νηθείαο
δηεύζπλζεο πδάησλ
• 4.1. H είζπξαμε ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Σέινπο από ηνπο ηειηθνύο
ρξήζηεο γίλεηαη από ηνλ νηθείν ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ. Σν πνζό απνδίδεηαη ζην
πξάζηλν ηακείν, ζε εηδηθό ινγαξηαζκό πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ (άξζξν 12, § 5 ΠΓ 51/2007.
Από ην αλσηέξσ πνζό 2,5% παξαθξαηείηαη από ηνπο παξόρνπο, κε
εμαίξεζε ηηο πνιπκεηνρηθέο εηαηξείεο, όπσο ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ, έλαληη ηνπ
θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ
• 5. Σα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηα πεξηβαιινληηθά ηέιε, έρνπλ
αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρεηηθώλ ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ, βάζεη ησλ
άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Ν. 3199/2003
• 6. ην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα
πεξηβαιινληηθά ηέιε, ζπληάζζεηαη εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε, εληόο
ηνπ 1νπ 3κήλνπ θάζε έηνπο, από ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
πξνο ηελ ΔΓΤ.
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• Από ηηο εηδηθόηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ εδαθίνπ ε ηεο § 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3199/2003, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν
5 ηνπ Ν. 4117/2013 είλαη δπλαηόλ λα εμαηξνύληαη από ηα
πεξηβαιινληηθά ηέιε:
• (α) νη ρξήζηεο νη νπνίνη κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ
πξαθηηθώλ
νξζήο δηαρείξηζεο ζπκβάιινπλ ζηελ
δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο πδάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο
ιπκάησλ
• (β) εππαζείο νκάδεο πνιηηώλ θαη
• (γ) ιόγσ γεσκνξθνινγηθώλ ηδηνκνξθηώλ ή αθξαίσλ
θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ
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• 1. Η ηηκνιφγεζε απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο λεξνχ
χδξεπζεο (πάγηα ή/θαη
νγθνκεηξηθή ρξέσζε) θαη απνρέηεπζεο &
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαζνξίδεηαη κε ζηφρν ηα ζπλνιηθά ηνπο έζνδα λα
θαιχπηνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξφρνπ. ηε
πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο δελ αλαθηά ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ηα έζνδα
πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ θάζε ρξφλν ηε βειηίσζε ηεο αλάθηεζεο ηνπ
θφζηνπο, κε εμαίξεζε έηε ζηα νπνία πξνεγήζεθαλ πεξίνδνη θαηαζηάζεσλ
έθηαθησλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ 14689/2014 (Β’ 2878)
• 2. Ο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ
ηηκνιφγεζεο θαηά αχμνπζεο θιίκαθεο. Σα ηέιε βάζεη ηεο κεζφδνπ απηήο,
απνηεινχληαη απφ έλα ζηαζεξφ ηέινο θαη έλα κεηαβιεηφ ηέινο αλά κνλάδα
φγθνπ λεξνχ (νγθνκεηξηθή ρξέσζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαλάισζεο λεξνχ)
• 2.1. Σν ζηαζεξφ ηέινο εθηηκάηαη έηζη ψζηε λα αληαλαθιά θαη λα αλαθηά ην
πάγην/ ζηαζεξφ θφζηνο θάζε παξφρνπ θαη εθαξκφδεηαη κε ζηαζεξή
ρξέσζε αλά κεηξεηή λεξνχ
• 2.2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ηειψλ αλά ηηκή κνλάδαο λεξνχ,
ηζρχεη κία θχξηα ηηκή γηα ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ (πξψηε
θεληξηθή θιίκαθα θαηαλάισζεο), ε νπνία εθηηκάηαη απφ θάζε πάξνρν,
έηζη ψζηε εθαξκφδνληαο απηή λα θαιχπηνληαη φια ηα κεηαβιεηά έμνδα
ηνπ παξφρνπ
• 2.3. Σν ζηαζεξφ ηέινο, θαζψο θαη ε θχξηα ηηκή κνλάδαο λεξνχ νξίδνληαη
έηζη ψζηε λα αθνξνχλ ηε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα
δεκηνπξγνχλ ηελ θαζνξηζηηθή κάδα ησλ εζφδσλ
17
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• 3. Κάζε πάξνρνο κπνξεί λα εθαξκφδεη επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο
γηα εππαζείο νκάδεο, κέζσ ηεο πξφβιεςεο κίαο ρακειφηεξεο
ηηκήο γηα ηελ πξψηε θεληξηθή θιίκαθα θαηαλάισζεο ζηνπο
ρξήζηεο ησλ νκάδσλ απηψλ, θξνληίδνληαο λα δηαζθαιίδεη φηη ε
ζπλνιηθή θάζε είδνπο επηβάξπλζή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
παγίνπ, ηειψλ νγθνρξέσζεο θαη άιισλ εηδηθψλ ηειψλ ή
ρξεψζεσλ, δελ ζα μεπεξλά ηα φξηα πνπ δεκηνπξγνχλ αδπλακία
θάιπςεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ
• 3.1. Κάζε πάξνρνο δχλαηαη λα εθαξκφδεη έλα ή πεξηζζφηεξα
θιηκάθηα ηηκψλ (α) κε πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηελ θχξηα ηηκή,
πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θαη (β)
κε πνιχ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηα θιηκάθηα κεγάισλ
θαηαλαιψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο παξφρνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο
ππεξεζίεο παξνρήο λεξνχ χδξεπζεο

2

• Οη πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3
ππνπαξάγξαθν 3.1., δελ πξέπεη λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν
επηδίσμε θαη ηειηθψο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θάιπςεο
θφζηνπο θάζε παξφρνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε παξ. (α)
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο

θαη
ηελ
ηνπ
ηνπ
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• 5. ε πεξίπησζε ππεξεζηψλ παξνρήο λεξνχ χδξεπζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε ή βηνκεραληθή ρξήζε ή ζε πεξίπησζε
άλπδξσλ πεξηνρψλ πνπ εθνδηάδνπλ θαηαλαισηέο / ρξήζηεο, κε
κεηαθεξφκελν λεξφ, είλαη δπλαηφλ κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ
πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
3199/2003 πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν πέκπην (παξ. 1β) ηνπ Ν.
4117/2013, λα θαζνξίδεηαη γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο, ρακειφηεξε
αλάθηεζε θφζηνπο ππεξεζηψλ χδαηνο

2

• 6. Κάζε πάξνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαλαισηψλ
ηνπ, ησλ πνζνηήησλ χδαηνο πνπ παξέρεη γηα άιιεο ρξήζεηο ζε θάζε
ρξήζηε θαη ηα έζνδα απφ θάζε ρξήζηε. Δπίζεο γηα θάζε ρξήζηε πξέπεη
λα θαηαγξάθεηαη ζε πνηα θχξηα ρξήζε θαηαηάζζεηαη, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 2. Σα ζηνηρεία απηά ζπκπιεξψλνληαη θαη απνζηέιινληαη ζηελ
νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 13

3

• 7. Η ζπρλφηεηα έθδνζεο ινγαξηαζκψλ παξνρήο ησλ αλσηέξσ
ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ελδερφκελε ππεξβνιηθή
θαηαλάισζε ζε νξηζκέλε πεξίνδν δελ εμηζνξξνπείηαη κε κεησκέλεο
θαηαλαιψζεηο ζε πξνεγνχκελε ή επφκελε πεξίνδν, κε ζθνπφ ε ρξέσζε
λα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ιεινγηζκέλε θαηαλάισζε λεξνχ
19
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• 1. Η ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο λεξνχ άξδεπζεο, απφ ηνπο παξφρνπο
θαζνξίδεηαη κε ζηφρν ηα ζπλνιηθά ηνπο έζνδα λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο
αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο, ρσξίο λα αλαηξέπνληαη νη ζπλζήθεο βησζηκφηεηαο ησλ
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, κε εμαίξεζε έηε ζηα νπνία πξνεγήζεθαλ πεξίνδνη
θαηαζηάζεσλ έθηαθησλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ 14689/2014 (Β’
2878)
• 2. Ο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ λεξνχ άξδεπζεο
ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο γίλεηαη βάζεη ελφο κηθηνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο. Σν
ζχζηεκα ρξέσζεο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: α) έλα ζηαζεξφ ηέινο θαη β) έλα
κεηαβιεηφ ηέινο αλά κνλάδα λεξνχ (νγθνκεηξηθή ρξέσζε αλά θπβηθφ κέηξν
θαηαλάισζεο λεξνχ)
• 2.1. Σν ζηαζεξφ ηέινο εθαξκφδεηαη ζηελ αγξνηηθή ρξήζε αλά ζηξέκκα
θαιιηέξγεηαο. Σα κεηαβιεηά ηέιε αλά θπβηθφ κέηξν εθαξκφδνληαη ζηνπο ρξήζηεο
αλάινγα κε ηελ κεηξεζείζα πνζφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πνπ θαηαλαιψζεθε
• 2.2. ε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε θαηακέηξεζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο,
ψζηε λα γίλεηαη ρξέσζε αλά θπβηθφ κέηξν, ηφηε ν πάξνρνο εθηηκά ηελ πνζφηεηα
ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πνπ θαηαλαιψζεθε, είηε θαηά έθηαζε γεο θαη είδνο
θαιιηέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, είηε θαηά ρξφλν ρξήζεο ηνπ
αξδεπηηθνχ λεξνχ, αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα
• 3. ε πεξίπησζε ππεξεζηψλ παξνρήο λεξνχ άξδεπζεο (αδηχιηζηνπ) είλαη δπλαηφ κε
ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3199/2003 πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν πέκπην (παξ. 1β) ηνπ Ν.
4117 / 2013, λα θαζνξίδεηαη γηα ηε ρξήζε απηή, ρακειφηεξε αλάθηεζε θφζηνπο
ππεξεζηψλ χδαηνο ζηελ νηθεία πεξηνρή: (α) γηα εππαζείο νκάδεο αγξνηψλ θαη (β)
ιφγσ γεσκνξθνινγηθψλ ηδηνκνξθηψλ ή αθξαίσλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ
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• Οη ρξήζηεο ύδαηνο κε πδξνγεώηξεζε εθηόο
νξγαλσκέλσλ ζπιινγηθώλ δηθηύσλ ππνρξενύληαη λα
θαηαβάιινπλ ην πεξηβαιινληηθό ηέινο ζηνλ νηθείν
ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ
• Η ηηκνιόγεζε είλαη αλαινγηθή κε ηελ θαηαλάισζε
ύδαηνο θάζε ρξήζηε (ρξέσζε αλά θπβηθό κέηξν). ε
πεξηπηώζεηο όπνπ δελ είλαη εθηθηή ε θαηακέηξεζε
ηνπ λεξνύ άξδεπζεο, ώζηε λα γίλεηαη ρξέσζε αλά
θπβηθό κέηξν, ηόηε ν ΟΣΑ Α’, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
νηθεία
Γ/λζε
Τδάησλ
ηεο
Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο, εθηηκά ηελ πνζόηεηα
ηνπ λεξνύ
άξδεπζεο πνπ θαηαλαιώζεθε, είηε θαηά έθηαζε γεο
θαη είδνο θαιιηέξγεηαο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, είηε θαηά ρξόλν ρξήζεο ηνπ αξδεπηηθνύ
λεξνύ, αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα
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• Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο
ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ δεκηνπξγείηαη κεραληζκόο
παξαθνινύζεζεο, κέζσ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, ζην
νπνίν θάζε πάξνρνο ππνρξενύηαη εηεζίσο λα εηζάγεη
ειεθηξνληθά
ζπγθεληξσηηθά
ζηνηρεία
ζρεηηθά
κε
ηε
δξαζηεξηόηεηά ηνπ ζύκθσλα κε ηα έληππα θαηαγξαθήο
ζηνηρείσλ
ηνπ
κεραληζκνύ
παξαθνινύζεζεο
πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙV
• ε πεξίπησζε αδπλακίαο εηζαγσγήο ησλ ζπγθεληξσηηθώλ
ζηνηρείσλ ν πάξνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη είηε
ειεθηξνληθά, είηε κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, ηα αλσηέξσ
ζηνηρεία πξνο ηελ αξκόδηα Γ/λζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ απηή λα ηα εηζάγεη ζην πιεξνθνξηαθό
ζύζηεκα. Σα έληππα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ δύλαηαη λα
ηξνπνπνηνύληαη, από ηελ ΔΓΤ, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηόηεηάο
ηεο, όηαλ θξίλεηαη ζθόπηκε επηθαηξνπνίεζε, ζπκπιήξσζε ή
απινύζηεπζή ηνπο
• ην πιαίζην παξαθνινύζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
παξόρσλ θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο ζηηο δηάθνξεο
ρξήζεηο ηνπ, ρξεζηκνπνηνύληαη θαηάιιεινη δείθηεο όπσο απηνί
παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα V
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• Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη από ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ ύδαηνο
εηεζίσο, αμηνπνηνύληαη από ηηο Γ/λζεηο Τδάησλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ γηα ηε ζύληαμε εηήζησλ εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ην βαζκό
πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο ζηα
πδάηηλα ζπζηήκαηα, ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ρέδηα Γηαρείξηζεο. Οη
εθζέζεηο απηέο απνζηέιινληαη ζηελ ΔΓΤ πξνθεηκέλνπ, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο, λα αμηνινγεί θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο
πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο. Με βάζε ηηο αλσηέξσ
εθζέζεηο ε ΔΓΤ ζπληάζζεη ηελ εηήζηα εζληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο θαη
εηζεγείηαη ηελ έγθξηζή ηεο ζηνλ Τπνπξγό ΠΔΝ, κεηά από γλώκε ηεο
Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ. Η έγθξηζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 3α ηεο ΚΤΑ
322/2013 (Β΄679)

Β

• Μεηά ην ηξίην (3ν) έηνο εθαξκνγήο ησλ νξηδόκελσλ ζην παξόλ άξζξν, ε
νηθεία Γ/λζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ ΔΓΤ, κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο εηήζηεο εθζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν 2, θαζώο θαη ηα ηζρύνληα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ
Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ (ΛΑΠ), ελεκεξώλεη ηνπο παξόρνπο
πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ ζε πξνγξακκαηηζκό βειηίσζεο ησλ
επηδόζεώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14
23

Α

• Γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο νξίδνληαη θαηεπζχλζεηο πξψηεο
πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζεσξνχληαη απηέο νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηε κείσζε
ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ελδερνκέλσο δηαπηζηνχκελεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο
λεξνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο απηέο δελ δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζε
βειηίσζε ηεο αλάθηεζεο θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο, εμεηάδεηαη
πξνζαξκνγή ρξεψζεσλ. Δηδηθφηεξα:
• 1) Όηαλ ε ηξέρνπζα αλάθηεζε θφζηνπο είλαη ρακειή θαη ε ηξέρνπζα κέζε
ρξέσζε/κ3 θαηαλάισζεο είλαη πςειή, επείγεη ε εμέηαζε ξπζκίζεσλ, ηφζν
βξαρπρξφλησλ (2 έηε) φζν θαη καθξνρξφλησλ (πάλσ απφ 5 έηε) (κέζσ
επελδχζεσλ), γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε
καθξνρξφληα έκθαζε είλαη ζηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. Όηαλ, γηα
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο απηή δελ είλαη εθηθηή, αληηκεησπίδεηαη ε αχμεζε
ρξεψζεσλ κφλν σο βαζκηαία ζηαδηαθή πξνζαξκνγή γηα βειηίσζε ηεο
αλάθηεζεο θφζηνπο ζε καθξνρξφλην νξίδνληα.
• 2) Δάλ ε ηξέρνπζα κέζε ρξέσζε/κ3 θαηαλάισζεο είλαη ρακειή θαη ε
αλάθηεζε θφζηνπο πςειή, πξνεγείηαη ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο πξηλ
απνθαζηζηεί πξνζαξκνγή ρξεψζεσλ.
• 3) Δάλ ε αλάθηεζε θφζηνπο είλαη πνιχ ρακειή, αιιά θαη ε ηξέρνπζα κέζε
ρξέσζε /κ3 θαηαλάισζεο είλαη ρακειή, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη πεξηζψξην
κηθξήο άκεζεο πξνζαξκνγήο ηεο ρξέσζεο γηα άκεζε κεξηθή βειηίσζε ηεο
αλάθηεζεο θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο. Η βειηίσζε ηεο αλάθηεζεο θαη
πάιη επηδηψθεηαη ζε κεζνπξφζεζκν (3 - 5έηε) θαη καθξνπξφζεζκν (πάλσ απφ
5 έηε) νξίδνληα κεηά ηελ εμέηαζε θαη δηφξζσζε ηνπ θφζηνπο.
24

• Δθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ ιακβάλεη ππφςε:
1

• ηνηρεία θεθαιαίνπ θφζηνπο
• Λεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο
• Κφζηνο δηνίθεζεο

• Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε:

2

• Σελ ζπζρέηηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο κε ζρεηηθέο ρξήζεηο χδαηνο αλά πδαηηθφ
ζχζηεκα
• Άζξνηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζε έλα ζχλνιν αλά ρξήζε χδαηνο
• Δθηίκεζε κνλαδηαίνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζχκθσλα κε ζρέδην δηαρείξηζεο (ΛΑΠ)
• Σν θφζηνο ησλ δνκηθψλ έξγσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα ησλ
πκπιεξσκαηηθψλ Μέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ΛΑΠ, ζα
ππνινγίδεηαη ζηνλ εηήζην ππνινγηζκφ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο κέζσ ζπληειεζηή
απφζβεζεο ηνπ δνκηθνχ έξγνπ ίζνπ κε 2%. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ
έξγσλ απηψλ, ην θφζηνο απηφ ζα ππνινγίδεηαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαη δελ ζα
ππνινγίδεηαη πιένλ σο Πεξηβαιινληηθφ Κφζηνο

• Δθηίκεζε θφζηνπο πφξνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε:

3

• πζρέηηζε ηνπ θφζηνπο πφξνπ κε ζρεηηθέο ρξήζεηο χδαηνο αλά πδαηηθφ ζχζηεκα
• Άζξνηζε ηνπ θφζηνπο πφξνπ ζε έλα ζχλνιν αλά ρξήζε χδαηνο
• Δθηίκεζε κνλαδηαίνπ θφζηνπο πφξνπ ζχκθσλα κε ζρέδην δηαρείξηζεο (ΛΑΠ)
• Σν θφζηνο ησλ δνκηθψλ έξγσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα ησλ
πκπιεξσκαηηθψλ Μέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ΛΑΠ, ζα
ππνινγίδεηαη ζηνλ εηήζην ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πφξνπ κέζσ ζπληειεζηή απφζβεζεο
ηνπ δνκηθνχ έξγνπ ίζνπ κε 2%. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ
απηψλ, ην θφζηνο απηφ ζα ππνινγίδεηαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαη δελ ζα
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ππνινγίδεηαη πιένλ σο Κφζηνο πφξνπ

ΕΝΤΥΡΟ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΕΙΣ ΥΔΕΥΣΘΣ - ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ
Προςκζςτε όςεσ γραμμζσ ι ςτιλεσ χρειάηεςτε για πλιρθ αποτφπωςθ των ςτοιχείων ςασ - Δε ςυμπλθρώνονται τα κελιά με διαγράμμιςθ

A. ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ ΝΕΟΥ
1

A.1.

A.2.
A.2.1
A.2.2

2

3

4
5
6
7
Συνολικά χλμ.
Κόςτοσ - Μόνο εάν
Ρρομηθευθείςα αγωγών μεταφοράσ
Μζςο βάθοσ
Ρρομήθεια νεροφ
Ρηγή
καταβάλεται
κόςτοσ
Αριθμόσ
γεωτρήςεων
ςτο δίκτυο
γεωτρήςεων (μ)
ποςότητα (μ3)
ςε άλλουσ φορείσ (€ )
φδρευςησ
Ρηγζσ από τισ οποίεσ προμηθεφεται ο φορζασ χωρίσ μεςολάβηςη τρίτων
Σφνολο:
Γεωτριςεισ
Φράγμα
Ποτάμια
ι ειδικότερα από
Επιφανειακζσ Πθγζσ
Αφαλάτωςθ
Άλλθ (προςδιορίςτε)
Ρρομήθεια νεροφ από τρίτουσ (προςδιορίςτε ςυγκεκριμζνα)
Επωνυμία φορζα:
Σφνολο:
Επωνυμία φορζα:
Σφνολο:

8
Συνολική
δυναμικότητα
γεωτρήςεων
(μ3/ϊρα)
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ΕΝΤΥΡΟ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΕΙΣ ΥΔΕΥΣΘΣ - ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ
Προςκζςτε όςεσ γραμμζσ ι ςτιλεσ χρειάηεςτε για πλιρθ αποτφπωςθ των ςτοιχείων ςασ

B. ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ
B.1.
Β.1.1
Β.1.2
Β.1.3
Β.1.4
B.2
Β.2.1
Β.2.2
Β.2.3
Β.2.4
Β.2.5
Β.2.6
Β.2.7
B.3
Β.3.1
Β.3.2

1
Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράσ (χλμ)
Συνολικό μικοσ δικτφων (χλμ)
Απολθφκείςα ποςότθτα νεροφ ςτθν πθγι (μ3)
Συνολικι ποςότθτα νεροφ που ειςζρχεται ςτο εςωτερικό δίκτυο του
παρόχου (μ3)
Αιτιολογιςτε τθν διαφορά μεταξφ Β.1.2 και Β.1.3
Εςωτερικά δίκτυα
Μικοσ εςωτερικοφ δικτφου πόλθσ (χλμ)
Αρικμόσ ςυνδζςεων
Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ
Υδρομετρθμζνθ (χρεωκείςα ι μθ) κατανάλωςθ ςτο δίκτυο (μ3)
Μθ υδρομετρθμζνθ απόλθψθ ςτο δίκτυο, νόμιμθ ι μθ (εκτιμϊμενα μ3)
% Απωλειϊν δικτφου λόγω φκορϊν
Αρικμόσ βλαβϊν αγωγοφ δικτφου
Εγκατάςταςη διφλιςησ νεροφ
Αρικμόσ μονάδων διφλιςθσ
Συνολικι δυναμικότθτα (μ3 / ϊρα)

2
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ΕΝΤΥΡΟ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΕΙΣ ΥΔΕΥΣΘΣ - ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ
Προςκζςτε όςεσ γραμμζσ ι ςτιλεσ χρειάηεςτε για πλιρθ αποτφπωςθ των ςτοιχείων ςασ - Δεν

Γ. ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ
1
Γ.1
Δίκτυο Αποχζτευςησ
Γ.1.1
Συνολικό μικοσ εξωτερικϊν αγωγϊν μεταφοράσ (χλμ)
Γ.1.2
Συνολικό μικοσ εςωτερικοφ δικτφου αποχζτευςθσ (χλμ)
Αρικμόσ ςυνδζςεων με τθν αποχζτευςθ
Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ (ιςοδφναμοι κάτοικοι)
Γ.2
ΕΕΛ
Αρικμόσ Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ) που
Γ.2.1
διαχειρίηεται ο φορζασ
β - βάκμιασ επεξεργαςίασ
γ - βάκμιασ επεξεργαςίασ
Γ.2.2
Ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ ςχεδιαςμοφ
Γ.2.3
Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ βάςει πραγματικϊν δεδομζνων
Γ.2.4
Μζςθ παροχι ςχεδιαςμοφ (μ3 / θμζρα)
Γ.2.5
Μζςθ παροχι πραγματικισ λειτουργίασ (μ3 / θμζρα)
Γ.2.6
Γίνεται επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνου φδατοσ (Ναι ι Όχι)
Γ.2.6.1
Αν ναι αναφζρατε το ςφνολο των μ3 που επαναχρθςιμοποιοφνται
Αν ναι προςιδορίςτε τθ χριςθ (π.χ. γεωργικι, βιομθχανικι, πότιςμα
Γ.2.6.2
πραςίνου κλπ)
Γ.2.7
Αρικμόσ βλαβϊν αγωγϊν δικτφου

2
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Προςκζςτε όςεσ γραμμζσ ι ςτιλεσ χρειάηεςτε για πλιρθ αποτφπωςθ των ςτοιχείων ςασ

Δ. ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΕΥΣΘΣ
Δ.1.1.
Δ.1.2.
Δ.1.3.
Δ.1.4.
Δ.1.5.
Δ.1.6.
Δ.1.7.
Δ.1.7.

1
Συνολικό μικοσ δικτφου μεταφοράσ από τθν πθγι εωσ το
χωράφι (χλμ)
Απολθφκείςα ποςότθτα νεροφ ςτθν πθγι (μ3)
Αρικμόσ ςυνδζςεων οποιαςδιποτε μορφισ = Αρικμόσ
αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων που εξυπθρετοφνται
Υδρομετρθμζνθ κατανάλωςθ ςτο χωράφι (μ3)
Αρδευόμενθ ζκταςθ (ςτρ)
% Απωλειϊν δικτφου λόγω φκοράσ
Μθ καταγραφόμενθ απόλθψθ, νόμιμθ ι μθ (εκτιμϊμενα μ3)
Αρικμόσ βλαβϊν αγωγϊν δικτφου

2
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(αφορά μόνον φορείσ που προμθκεφουν νερό ςε άλλουσ παρόχουσ)

Ε. ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΟΧΘΣ ΝΕΟΥ ΣΕ ΤΙΤΟΥΣ

Ε.1.
Ε.1.1

Ε.1.2

Ε.1.3

1

2

3

Ρρομήθεια νεροφ

Ρηγή

Σφνολα

Ρρομήθεια νεροφ προσ τρίτουσ (προςδιορίςτε ςυγκεκριμζνα)
Επωνυμία φορζα Α ςτον οποίο
παρζχεται νερό:
Συνολική ποςότητα
Γεωτριςεισ / Ποτάμια /
ι ειδικότερα από
Φράγμα κλπ
Επαναχρθςιμοποίθςθ
Επωνυμία φορζα Β ςτον οποίο
παρζχεται νερό:
Συνολική ποςότητα
Γεωτριςεισ / Ποτάμια /
ι ειδικότερα από
Φράγμα κλπ
Επαναχρθςιμοποίθςθ
Επωνυμία φορζα Γ ςτον οποίο
παρζχεται νερό:
Συνολική ποςότητα
Γεωτριςεισ / Ποτάμια /
ι ειδικότερα από
Φράγμα κλπ
Επαναχρθςιμοποίθςθ

4
Ζςοδα - Μόνο εάν
παρζχετε νερό ςε
άλλουσ φορείσ και
ειςπράττετε ζςοδα
γιϋαυτό (€ )
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Προςκζςτε όςεσ γραμμζσ ι ςτιλεσ χρειάηεςτε για πλιρθ αποτφπωςθ των ςτοιχείων ςασ

ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΟΣΤΘ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Σφνολα
ΣΤ.1
ΣΤ.2
ΣΤ.3
ΣΤ.3.1
ΣΤ.3.2
ΣΤ.4
ΣΤ.5
ΣΤ.6
ΣΤ.7

Ειδικά για τθν
Ύδρευςθ*

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (κωδ. 60)
Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων (κωδ. 61)
Ενζργεια
Ηλεκτρικό ρεφμα παραγωγισ (κωδ. 62.00)
Φωταζριο παραγωγικισ διαδικαςίασ (κωδ. 62.01)
Επιςκευζσ και ςυντηρήςεισ (κωδ. 62.07)
Τόκοι και ςυναφή ζξοδα (κωδ. 65)
Αποςβζςεισ παγίων ενςωματωμζνων (κωδ. 66)
Λοιπά λειτουργικά ζξοδα (Πλοι οι λοιποί λογαριαςμοί
τησ ομάδασ 60-68)
ΣΤ.8 Αποςβζςεισ παγίων μη ενςωματωμζνων (κωδ. 85)
* Συμπλθρώνεται μόνο εάν το λογιςτικό ςφςτθμα του φορζα επιτρζπει τθν διάκριςθ τθσ φδρευςθσ. Αλλιώσ
ςυμπλθρώνεται μόνο θ ςτιλθ του ςυνόλου
31
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Προςκζςτε όςεσ γραμμζσ ι ςτιλεσ χρειάηεςτε για πλιρθ αποτφπωςθ των ςτοιχείων ςασ

Η. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ
Η.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ - ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ
1

Κατηγορία

Ζ.1.1

Ζ.1.2
Ζ.1.3
Ζ.1.4

Πωλιςεισ υπθρεςιϊν (κωδ. 73.00 και 73.01)
Οικιακή χρήςη
Βιομηχανική χρήςη (αν διαχωρίηεται από τθν επαγγελματικι)
Τουριςτική χρήςη (αν διαχωρίηεται από τθν επαγγελματικι)
Επαγγελματική χρήςη (πλθν τθσ βιομθχανίασ και του τουριςμοφ ςτθν
περίπτωςθ που αυτζσ διαχωρίηονται)
Χρήςη από δημόςιουσ φορείσ (πχ ςχολεία, νοςοκομεία)
Αγροτική χρήςη
Ορυχεία και λατομεία ΝΑCE (05-09)
Άλλη χρήςη (προςδιορίςτε)
Σφνολο
Παρακαλοφμε εκτόσ των ςτοιχείων που δώςετε παραπάνω για το
ςφνολο τθσ βιομθχανικισ χριςθσ, δώςτε και για τουσ εξισ κλάδουσ
βιομθχανίασ εφόςον το πλθροφοριακό ςασ ςφςτθμα επιτρζπει αυτι τθν
διάκριςθ
Βιομθχανία τροφίμων, ποτοποιίασ NACE (10-11)
Βιομθχανία βαςικϊν μετάλλων NACE (24)
Βιομθχανία οχθμάτων και εξαρτθμάτων μεταφοράσ NACE (29-30)
Βιομθχανία υφαντουργίασ, βυρςοδεψίασ NACE (13-15)
Βιομθχανία χάρου και χάρτινων ςυςκευαςιϊν κλπ NACE (17)
Βιομθχανία χθμικϊν και επεξεργαςίασ πετρελαιοειδϊν NACE (19-21)
Βιομθχανία άλλου είδουσ μεταποιθτικι
Επιχορθγιςεισ και διάφορα ζςοδα (κωδ. 74)
Λοιπά ζςοδα πλθν των ανωτζρω (κωδ. 70, 71, 72, 75, 76)
Ιδιοπαραγωγι παγίων (κωδ. 78)

2

3

4

ΥΡΘΕΣΙΑ ΥΔΕΥΣΘΣ
Καταναλιςκό
Ρλήθοσ
μενη
υδρομζτρων
Συνολικά
ποςότητα
τελευταίασ
ζςοδα €
καταμετρηθε
περιόδου
ίςα ςτα

5

6

7

ΥΡΘΕΣΙΑ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ
Ρλήθοσ
ςυνδζςεων
ςτην
αποχζτευςη

Συνολικά
ζςοδα €

ΣΥΝΟΛΑ
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΟ ΥΡΘΕΣΙΑ
€

32

Θ. ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΑΝΤΛΘΣΘΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΡΠ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΘΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Παρζχεται θ καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ για ιδιωτικζσ γεωτριςεισ που λειτουργοφν αποκλειςτικά ςτθν περιοχι
αρμοδιότθτασ του παρόχου

1

2

3

Χρήςη

Αριθμόσ Γεωτρήςεων

Αντληθείςα ποςότητα (μ3)

Θ.1 Αρδευτική
Θ.2 Βιομηχανική
Θ.3 Τουριςτική
Θ.4 Οικιακή
Θ.5 Άλλη
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Ε. ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΡΑΓΙΩΝ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ε.1

Ε.2

1

2

Αρδευτικό Έργο

Εκτιμϊμενθ αξία αντικατάςταςθσ παγίων του
φορζα

Εςωτερικό δίκτυο παρόχου (αναφζρεται ςτο δίκτυο μεταφοράσ
νεροφ εντόσ των ορίων τθσ αρδευόμενθσ ζκταςθσ αρμοδιότθτασ
του παρόχου)
Εξωτερικό δίκτυο παρόχου (αναφζρεται ςτο δίκτυο μεταφοράσ
νεροφ εκτόσ των ορίων τθσ αρδευόμενθσ ζκταςθσ αρμοδιότθτασ
του παρόχου - περιλαμβάνονται ζργα κεφαλισ)

Η. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΟΣΤΘ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1

Ζ.1
Ζ.2
Ζ.3
Ζ.4

Στοιχεία Κόςτουσ
Συνολικό κόςτοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ (περιλαμβάνονται
πάςθσ φφςεωσ παροχζσ και κόςτοσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν)
Ηλεκτρικι ενζργεια ζργων (π.χ. αντλιοςταςίων)
Λοιπά κόςτθ
Σφνολο

2
Κόςτοσ (€)
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3

•Παξάδεηγκα
Δθαξκνγήο

35

α/α

ΓΔΤΑ

1

ΠΔΡΙΦ ΔΡΔΙΑ

ΣΤΠΟ

ΓΔΤΑ ΔΡΡΩΝ
Κεληξ. Μαθεδνλίαο
1

2

Πιεζπζκόο

PM

3

Απνζέκαηα Καηαλάισζεο ζε m 3 αλά θάηνηθν
θαη έηνο

QBPP
10.393

CSC
 PTC  PMC 

QBP 

4

Μ3 ΑΝΣΛΗΗ

5

Μ3 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ / ΥΡΔΩΗ

QC

6

Δπηθαλεηαθά λεξά

WS

7

Τπόγεηα λεξά

WU

9

ηαζεξό Κόζηνο

CSC= (Αποσβέσεις+τόκοι+υόροι-τέλη)

10

Μεηαβιεηό Κόζηνο

CMC = (Σσν. Κόστος - Σταθ. Κόστος)

11

Σηκή Μνλάδαο πλνιηθνύ Κόζηνπο

12

Σηκή Μνλάδαο ηαζεξνύ Κόζηνπο

13

Σηκή Μνλάδαο Μεηαβιεηνύ Κόζηνπο

80.174

PTC 

CSC
CMC

QC
QC

5.220.122
10,3300%
89,6700%

2.181.481,34
5.181.268,72
1,410

CSC
SCQC

0,418

CMC

QC

0,993

PSCP
PMC

7.584.759
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Δηδηθό Σέινο γηα Δπελδύζεηο

S1

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό Κεθάιαην 40%

RFC = S1 + S2

475.275,26

RFC=Cc/QC

0,228

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό Κεθάιαην αλά
3

Μ

Κόζηνο Δπέλδπζεο

CI  S 1  S 2  AP  RFC

πλνιηθό Οηθνλνκηθό Κόζηνο

   CTC

 CI 
P  CC     CC     (1  i  tp)n1   (Tax)
 QC 
   QC


1.188.188,14

478.957,28

1,6381
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Επιβάρυνςη
Επενδυτικό
Εκτίμηςη
Ρεριβαλλοντικοφ
Εκτίμηςη
Ζτοσ πρόγραμμα ΔΕΥΑ Ρεριβαλλοντικοφ
κόςτουσ /
κόςτουσ Ρόρου
ανά ζτοσ
κόςτουσ
οικογζνεια (47011
υδρόμετρα)

2016
2017
2018
2019
2020

1.900.000,00
1.800.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

38.000,00
36.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

38.000,00
36.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

0,808
0,766
0,851
0,851
0,851

Επιβάρυνςη
κόςτουσ πόρου /
οικογζνεια (47011
υδρόμετρα)

Επιβάρυνςη
Ρεριβαλλοντικ
οφ κόςτουσ /
ζκδοςη
λογαριαςμοφ

Επιβάρυνςη
κόςτουσ πόρου
/ ζκδοςη
λογαριαςμοφ

0,808
0,766
0,851
0,851
0,851

0,135
0,128
0,142
0,142
0,142

0,135
0,128
0,142
0,142
0,142

Επιβάρυνςη Επιβάρυνςη
Ρεριβαλλοντικοφ κόςτουσ πορου ωσ
κόςτουσ ωσ προσ προσ τα Μ3
τα Μ3 χρζωςησ χρζωςησ
(5.220.122)
(5.220.122)

0,007
0,007
0,008
0,008
0,008

0,007
0,007
0,008
0,008
0,008
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Πνζνζηό % απσιεζζέλησλ
απνζεκάησλ πξνο ζπλνιηθά απνζέκαηα
Φπζηθνί πόξνη επηθαλεηαθώλ λεξώλ ζε
€ πνπ έρνπλ απσιεζζεί αλά έηνο πξνο
ζπλνιηθά απνζέκαηα
Φπζηθνί πόξνη ππόγεησλ λεξώλ ζε €
πνπ έρνπλ απσιεζζεί αλά έηνο πξνο
ζπλνιηθά απνζέκαηα
Σέινο αλάθηεζεο αλά m3 λεξνύ γηα ηελ
απώιεηα αλάθηεζεο θπζηθώλ πόξσλ
ζε επηθαλεηαθά λεξά θαη ζε €
Σέινο αλάθηεζεο αλά Μ 3 γηα ηελ
απώιεηα αλάθηεζεο θπζηθώλ πόξσλ
ζε ππόγεηα λεξά ζε €

 Rt QBP  QC 
% LR  

P
M  QBPP  




0,2838%

NRS  Nt RS /(PM  QBPP )

0,000028
NR U  Nt RU /(PM  QBPP )

0,000243
TNRS  ( NRS  XRNS )

0,00060
TNRU  ( NRU  XRNU )

0,10190

Απνζεκαηηθό Κεθάιαην

 RFC 
IRFC  

 QC 

Σέινο αλάθηεζεο θπζηθώλ πόξσλ

CTNR = TNRS + TNRU + TNRB + IRFC

0,091
0,10250
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Σηκή κνλάδνο ζπλνιηθνύ θόζηνπο (ζύλνιν εζόδσλ/θπβηθά ρξέσζεο)
1,410
Σηκή κνλάδνο κεηαβιεηνύ θόζηνπο
0,993
Σηκή κνλάδνο ζηαζεξνύ θόζηνπο
0,418
Τδξόκεηξα
47.011
Τδξόκεηξα ζπλδεδεκέλα κε απνρέηεπζε
40.907
Πεξίνδνη έθδνζεο
6
Πάγην
12,654
Κόζηνο παγίνπ αλά Μ3
0,684
Έζνδα Δηδηθνύ Σέινπο- Δπελδύζεηο
1.188.188,14
Απνζεκαηηθό Κεθάιαην (40%) αλά θπβηθό κέηξν
0,0910
Δπελδύζεηο αλά θπβηθό κέηξν
0,2276
Σηκή λεξνύ (νηθνλνκηθό θόζηνο+θόζηνο αλάθηεζεο)
1,832
Οηθνλνκηθό Κόζηνο + Κόζηνο Δπελδύζεσλ
1,729
40

ΔΕΙΚΤΕΣ
Κπβηθά Μ3 λεξνύ θαηαλάισ ζεο αλά θάηνηθν
Κπβηθά Μ3 λεξνύ πνπ ρξεώ λνληαη αλά θάηνηθν
Λίηξα θαηαλάισ ζεο αλά θάηνηθν αλά εκέξα
Λίηξα πνπ ρξεώ λνληαη αλά θάηνηθν αλά εκέξα
Μέζε εηήζηα δαπάλε/Μ3 νηθνγέλεηαο γηα ππεξεζίεο ύδξεπζεο-απ/ζεο
Δηήζηα δαπάλε θαηαλαισ ηή γηα ππεξεζίεο ύδξεπζεο-απ/ζεο σ ο
πνζνζηό επί ηνηο % ζε ζρέζε κε ηνλ κηζζό
Δπηβάξπλζε αλά θάηνηθν βάζεη πιεζπζκνύ απνγξαθ ήο
Σηκή κνλάδνο κεηαβιεηνύ θόζηνπο αλά Μ3
Σηκή κνλάδνο ζηαζεξνύ θόζηνπο αλά Μ3
Σηκή κνλάδνο ζπλνιηθνύ θόζηνπο (ζύλνιν εζόδσ λ/θπβηθά ρξέσ ζεο)
Κόζηνο παγίνπ αλά Μ3
Κόζηνο παξαγσ γήο / Μ3 λεξνύ θαηαλάισ ζεο
Κόζηνο Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο / Μ3 λεξνύ ρξέσ ζεο
Κόζηνο ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο (δηαλνκήο/εμππεξέηεζεο) / Μ3 λεξνύ
ρξέσ ζεο
Δπελδύζεηο ίδησ λ θεθ αιαίσ λ / Μ3 λεξνύ ρξέσ ζεο
Δπελδύζεηο ύδξεπζεο / Μ3 ρξέσ ζεο
Δπελδύζεηο απνρέηεπζεο+ΔΔΛ / Μ3 ρξέσ ζεο
Λνηπέο Δπελδύζεηο / Μ3 ρξέσ ζεο
ύλνιν επελδύζεσ λ / Μ3 ρξέσ ζεο
Τδξνκεηξεηέο ύδξεπζεο / ρηιηόκεηξα δηθηύνπ ύδξεπζεο
Τδξνκεηξεηέο ύδξεπζεο πνπ δηαζέηνπλ απνρέηεπζε / ρηιηόκεηξα δηθηύνπ
απνρέηεπζεο
Απώ ιεηα λεξνύ ζηελ θαηαλάισ ζε (Μ3 Καηαλάισ ζε / Μ3 άληιεζεο) σ ο
πνζνζηό %
Απώ ιεηα λεξνύ ζηελ ρξέσ ζε (Μ3 ρξέσ ζεο / Μ3 άληιεζεο) σ ο πνζνζηό
%
Γηαθ νξά Μ3 ρξέσ ζεο / Μ3 θαηαλάισ ζεο
Σέινο αλάθηεζεο θ πζηθώ λ πόξσ λ πνπ πξέπεη λα εηζπξάηηεηαη αλά Μ3,
βάζεη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσ λ θάζε ΓΔΤΑ

ΓΔΤΑ ΔΡΡΩΝ

69
65
190
178
139,95 €
0,94%
68,14 €
0,993
0,418
1,410
0,684
0,971
0,198
0,133
0,228
0,132
0,692
0,070
0,894
68
62
26,68%
31,18%
6,13%
41
0,1025

Ι. ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
Απνδνηηθόηεηα Ιδίσ λ Κεθ αιαίσ λ (%) = 100 Χ Καθαπό Αποηέλεζμα Χπήζηρ /
Ιδια Κεθάλαια
Πεξηζώ ξην Καζαξνύ Κέξδνπο (%) = 100 Χ Καθαπό Αποηέλεζμα / Οπγανικά
Δζοδα*
ΙΙ. ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
Γεληθή Ρεπζηόηεηα = Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό / Βπασςππόθεζμερ
Υποσπεώζειρ
Πξαγκαηηθή Ρεπζηόηεηα = (Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό - Αποθέμαηα) /
Βπασςππόθεζμερ Υποσπεώζειρ
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Μέζνο Οξνο Ηκεξώ λ πιινγήο Απαηηήζεσ λ = 365 Χ Απαιηήζειρ
(Πελ.+Γπαμ. Διζππ.) / Σύνολο Οπγανικών Δζόδων*
IV. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ

ΓΔΤΑ ΔΡΡΩΝ

0,46%
3,41%
4,04
3,95
343,67

Γάλεηα πξνο Ιδηα Κεθ άιαηα = Μακποππ. & Βπασ. Γάνεια / Ιδια Κεθάλαια

13,23%

Γεληθήο Δπηβάξπλζεο = Υποσπεώζειρ / Σύνολο Παθηηικού

11,67%

Υξεκαηνδόηεζεο Δπελδύζεσ λ = Ιδια Κεθάλαια / Αναπόζβεζηη Αξία Παγίων
V. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ
Δζνδα αλά Δξγαδόκελν = Σύνολο Οπγανικών Δζόδων* / Απαζσολούμενο
Πποζωπικό
Κπθινθ νξίαο Δλεξγεηηθνύ = Σύνολο Οπγανικών Δζόδων* / Σύνολο
Δνεπγηηικού
VΙ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Γαπάλεο Πξνζσ πηθνύ αλά Δξγαδόκελν = Αμοιβέρ & έξοδα Πποζωπικού /
Απαζσολούμενο Πποζωπικό
πκκεηνρή Μηζζνδνζίαο ζην πλνιηθό Κόζηνο Λεηηνπξγίαο = Αμοιβέρ &
έξοδα Πποζωπικού / Οπγανικά Δξοδα - Χπημ/κα Δξοδα

106,42%
70.609,23
12,00%
33.922,42
42
44,73%

ΓΔΙΚΣΔ IWA

Γηαζεζηκόηεηα ησ λ Τδαηηθώ λ Πόξσ λ
Δξγαδόκελνη αλά ζύλδεζε
Δξγαδόκελνη αλά παξαγόκελν λεξό
Πξνζσ πηθό εμππεξέηεζεο πειαηώ λ
Πξνζσ πηθό ηερληθώ λ ππεξεζηώ λ
Πξνζσ πηθό ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπώ λ
Πξνζσ πηθό ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
Πξνζσ πηθό παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο
Πξνζσ πηθό βαζηθήο εθπαίδεπζεο
Πξνζσ πηθό άιισ λ πξνζόλησ λ
Υσ ξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο επεμεξγαζκέλνπ
λεξνύ
Ππθλόηεηα βαιβίδσ λ
Ππθλόηεηα θξνπλώ λ
Γηαζεζηκόηεηα απηνθηλήησ λ
Απνθαηάζηαζε αγσ γώ λ
Απώ ιεηεο λεξνύ αλά ζύλδεζε
Απώ ιεηεο λεξνύ αλά κήθνο αγσ γώ λ
Φαλεξέο απώ ιεηεο αλά ζύλδεζε
Φαλεξέο απώ ιεηεο αλά εηζεξρόκελν όγθν ζην
ζύζηεκα
Πξαγκαηηθέο απώ ιεηεο αλά ζύλδεζε
Πξαγκαηηθέο απώ ιεηεο αλά κήθνο αγσ γώ λ
ILI
Παξάπνλα αλά ζύλδεζε
Παξάπνλα αλά πειάηε
Παξάπνλα πνηόηεηα λεξνύ
Παξάπνλα δηαθνπώ λ
Παξάπνλα ινγαξηαζκώ λ θαη εξσ ηήζεηο
Άιια παξάπνλα θαη εξσ ηήζεηο

ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΗΗ
%
Πλήθορ/1000 ζςνδέζειρ
Πλήθορ/(10^6μ3/έηορ)
%
%
%
%
%
%
%
ημέπερ
Πλήθορ/σλμ
Πλήθορ/σλμ
Πλήθορ/100σλμ
%/ έηορ
m3/ ζύνδεζη / έηορ
m3/σλμ/έηορ
%
%
λίηπα/ζύνδεζη/ημέπερ
πος ηο ζύζηημα είναι ςπό
πίεζη
λίηπα/σλμ/ημέπερ πος ηο
ζύζηημα είναι ςπό πίεζη
0
Απιθμόρ παπαπόνων/1000
ζςνδέζειρ/έηορ
Απιθμόρ
παπαπόνων/πελάηη/έηορ
%
%
Πλήθορ/πελάηη/έηορ
Πλήθορ/πελάηη/έηορ

ΓΔΤΑ ΔΡΡΩΝ

100,00
5,8667
11,6022
37,50
61,36
10,23
32,95
25,00
18,18
56,82
0,7411
12,80
0,16
1,9355
0,0484
265,47
35,1929
36,59
36,59

162,5571
7865,6650

1,9105
19,7333
0,0067
22,30
48,65
0,0096
43
0,0110

5

• Κνηλσληθή Δηαηξηθή
Δπζχλε ΓΔΤΑ

44

1

• Δθαξκφδνπλ εηδηθά θνηλσληθά ηηκνιφγηα γηα πνιπηέθλνπο & ηξηηέθλνπο, απφξνπο,
Σξίηε ειηθία, εππαζείο νκάδεο θαη αλέξγνπο θεξδίδνληαο θαζεκεξηλά ηελ
εκπηζηνζχλε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνηψλ

2

• ηεξίδνπλ αλζξσπηζηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά,
εληζρχνληαο ηνπο Γήκνπο & ηηο δνκέο ηνπο ζε ηνκείο φπσο ην Κνηλσληθφ
Παληνπσιείν, ηνλ πνιηηηζκφ θ.ι.π.

3

• Μεξηκλνχλ γηα ην πξνζσπηθφ, δηαζθαιίδνληαο αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ίζα
δηθαηψκαηα θαη επθαηξίεο, εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη αλάπηπμεο
κε ζηφρν ηελ δηαξθή βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ

4

• Λφγσ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ
πξνο
ην
πεξηβάιινλ,
εθαξκφδνληαο
πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο
θαη
ζπλεηζθέξνληαο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Υψξαο

5

• Δληζρχνπλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο
δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ επελδχζεσλ

6

• πλεηζθέξνπλ ζην Κξάηνο-Πξφλνηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή πξφνδν,
ζεκειηψλνληαο ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο δεκφηεο
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•πκπεξάζκαηα

46

Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ, αιιά
θαη ησλ Ν.3199/03, ΠΓ 51/07 πνπ
αλαθέξνληαη
ζηελ
ελαξκφληζε
ζην
Διιεληθφ Γίθαην
Αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ,
φπνπ ζα θαιχπηεηαη ηφζν ην νηθνλνκηθφ
θφζηνο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ην θφζηνο
θπζηθψλ πφξσλ, βάζεη ηεο απφθαζεο ηεο
Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ
Γεκηνπξγία εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ γηα
επελδχζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ θαη ζηελ
αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο θπζηθψλ πφξσλ
Οινθιεξσκέλε κειέηε ηηκνιφγεζεο, σο
πξνο ην Οηθνλνκηθφ Κφζηνο θαη ην θφζηνο
θπζηθψλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία
2000/60/ΔΚ
Γηαξθή έιεγρν ζπλδέζεσλ, ψζηε λα
απνθεχγνληαη παξάλνκεο ζπλδέζεηο,
αληηθαηαζηάζεηο
ραιαζκέλσλ
θαη
παιαηψλ πδξνκεηξεηψλ
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πκπεξάζκαηα
Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ζηελ ηηκνιόγεζε,
πξέπεη λα εθπιεξώλνληαη θαη λα ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ ηεο
απόθαζεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ, λα νινθιεξώλνληαη ηα επηκέξνπο
ζηάδηα θαη λα δξνκνινγεζνύλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπο ζε
βάζνο 3-5 εηώλ.
Σα πξνβιήκαηα πνπ πθίζηαληαη θαη αθνξνύλ ην κε αληαπνδνηηθό λεξό, ην
αηηκνιόγεην λεξό, ηηο δηαξξνέο, ηελ εηζπξαμηκόηεηα, ηηο εηδηθέο νκάδεο
θαηαλαισηώλ πνπ ιόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαζίζηαηαη αδύλαηε,
αιιά θαη ε εθαξκνγή εηδηθώλ πνιηηηθώλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ
ηηκνιόγεζε ηνπ λεξνύ, ώζηε λα εθπιεξώλνληαη πιήξσο νη νηθνλνκηθνί θαη
πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη.

Η πιήξεο νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε θόζηνπο ηνπ λεξνύ πνπ
απνηειεί ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο ηηκνιόγεζεο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ΟδεγίαΠιαίζην, είλαη αξθεηά δύζθνιε ζηελ εθαξκνγή. Γηα ηνλ ιόγν απηό ε ίδηα ε
Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ην ζύλνιν ησλ Κπβεξλήζεσλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ
ππόςε όιεο νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ρσξώλ κειώλ θαη ηαπηόρξνλα ζα πξέπεη ε γεληθή
θαηεύζπλζε λα είλαη πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο Οδεγίαο, γεγνλόο πνπ ζα επηθέξεη
καθξνπξόζεζκα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ύδαηνο θαη ζα
ζπκβάιιεη ζηελ δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ζηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηελ
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πκπεξάζκαηα

Άξηζηε πνηφηεηα λεξνχ γηα ηνπο δεκφηεο
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Α ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ !!!
Γξ. αθαξίθαο Νηθφιανο
Οηθνλνκνιφγνο
Γεληθφο Γηεπζπληήο ΓΔΤΑ εξξψλ
Μέινο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΔΓΔΤΑ
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