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ΜΕΡΟΣ Α – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 
Η παρούσα μελέτη εφαρμογής για την κοστολόγηση – τιμολόγηση, βασίζεται στην 
μελέτη που ανατέθηκε στην εταιρεία ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με 
διακριτό τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», και 
αφορούσε την σύνταξη Ειδικής Μελέτης Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης με 
πλήρη ανάκτηση του οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων. 

 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Ο τομέας της ύδρευσης στην Ελλάδα παραδοσιακά αποτελεί αντικείμενο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, με εξαίρεση τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. 
Για την Θεσσαλονίκη εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2651/98, καθώς και οι 
διατάξεις του Ν. 2937/01 αναφέρονται στη λειτουργία της Εταιρείας Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως βασικός νόμος για τη σύσταση και 
λειτουργία επιχειρήσεων ύδρευσης είναι ο 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
έτσι όπως τροποποιήθηκε από το σχέδιο νόμου 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την 
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί 
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τον Ν. 
3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» αναφέρεται τόσο στη σύσταση 
επιχειρήσεων ή συνδέσμων όσο και στην τιμολόγηση και είσπραξη των εσόδων για 
τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν συσταθεί επιχειρήσεις του Ν. 1069/80. Τέλος 
ο Ν. 1068/80 καθώς επίσης και οι διατάξεις του Ν. 2744/99 που τροποποίησε τον 
1068/80, όπως και οι διατάξεις του Ν. 3212/03 αναφέρονται στη λειτουργία της 
Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας. 
 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου 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». H 
ΔΕΥΑΝ συστήθηκε το 1988 με το Π.Δ. 495/22-09-1988 (ΦΕΚ Β΄ αρ. φυλ. 225/05-10-
1988), ενώ το 1989 με την αρ. 12363/24-10-1989 (ΦΕΚ Β΄ 859/15-11-1989) 
απόφαση Νομάρχη Ν. Αργολίδας εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της επιχείρησης, με τον οποίο και λειτουργεί.  
Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής 
που ως γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο στον 
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δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η 
διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ναυπλίου (άρθρο 1 §3 του Ν. 1069/80). 
Με την αριθ. 5324/788/30-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ αρ. φυλ. 1398/16-06-2011) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αριθ. 230590/04-11-2019 
(ΦΕΚ Β΄ 4288/27-11-2019) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε και θεσμοθετίθηκε η 
επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της εντός των γεωγραφικών ορίων του νέου 
Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου. 
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί με την σύσταση της επιχείρησης: 
 παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία 
 αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης 

και αποχέτευσης, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που 
προβλέπονται υπέρ της επιχείρησης από τον Ν. 1069/80 (άρθρο 1 § 2 του Ν. 
1069/80). 

 Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης 
της περιοχής της αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα 
εκτελεσθούν με βάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου 
ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 § 8 Ν. 1069/80).  

Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα 
οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα 
έντεκα (11)  αυτά μέλη: 
 Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων δύο (2) της 

αντιπολίτευσης. 
 Τρεις (3) 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. 
Η κύρια δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου είναι η καλύτερη παροχή των 
προσφερομένων υπηρεσιών προς τους δημότες – καταναλωτές, στοιχείο που 
αντικατοπτρίζεται με την συνεχή ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 
όπως επίσης και με την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου βιολογικού σταθμού 
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εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων. Η εξέλιξη της επιχείρησης στο ανωτέρω 
χρονικό διάστημα ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση να 
διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στην 
επίλυση οποιαδήποτε προβλήματος και αν παρουσιασθεί στην διοικητική της 
περιφέρεια. Συγχρόνως η επιχείρηση λόγω της υψηλής στελεχιακής δυναμικότητας 
έχει την δυνατότητα να εξάγει την τεχνογνωσία της σε όμορους Δήμους και Νομούς, 
καθώς επίσης έχει την δυνατότητα να αναλάβει και να εκτελέσει κάθε έργο που 
άπτεται της αρμοδιότητας της. 
Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής 
που ως γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο στον 
δευτερογενή και πρωτογενή τομέα. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η 
διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ναυπλίου (άρθρο 1 §3 του Ν. 1069/80). 
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί με την σύσταση της επιχείρησης: 
 παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία 
 αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης 

και αποχέτευσης, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που 
προβλέπονται υπέρ της επιχείρησης από τον Ν. 1069/80 (άρθρο 1 § 2 του Ν. 
1069/80). 

 Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης 
της περιοχής της αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα 
εκτελεσθούν με βάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου 
ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 § 8 Ν. 1069/80).  

Η Επιχείρηση αποτελεί ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διεπόμενη από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, 
εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τo νόμο. 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ναυπλίου 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 Ναυπλίου αποτελεί, 
επιχείρηση ειδικών σκοπών (παρ. 4 άρθρο 252 Ν. 3163/2006). 
Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 
Ναυπλίου, είναι η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια των πρώην δήμων 
και νυν δημοτικών ενοτήτων, Ναυπλίου, Ασίνης, Μιδέας και Νέας Τίρυνθας. 
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Ναυπλίου, δηλαδή η πόλη του 
Ναυπλίου. 
Αντικείμενο της ΔΕΥΑΝ είναι η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του τομέα 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ναυπλίου, δύο 
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τομείς με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξης της πόλης και της περιοχής 
γενικότερα. 
Παράλληλα στις δραστηριότητες της ΔΕΥΑΝ 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 να περιλαμβάνονται: 

1. η άρδευση 
2. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία 

δικτύων τηλεθέρμανσης, 
3. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και 

λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, 
4. η εμφιάλωση και εμπορία νερού, 
5. 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. 

6. 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. 

Πόροι της ΔΕΥΑΝ βάσει νόμου δύναται να είναι: 
1. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 
2. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης. 
3. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 
4. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. 
5. Το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του 

δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. 
6. Το τέλος χρήσεως υπονόμου. 
7. Το τέλος χρήσεως δικτύων αποχέτευσης – ομβρίων. 
8. Η αξία του καταναλισκόμενου ύδατος. 
9. Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή καθώς και το τέλος χρήσης υδρομετρητή. 
10. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσεων ύδρευσης ή 

αποχέτευσης, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών. 
11. Oι συνεισφορές τρίτων για κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων. 
12. Οι Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη μελέτη 

και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. 
13. Oι πρόσοδοι από τη περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση της. 
14. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές- και λοιπές επιχορηγήσεις. 
15. Έσοδα εισπραττόμενα από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 

28 του Ν. 1069/80, όπως και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
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Οι πόροι της ΔΕΥΑΝ, 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 ΔΕΥΑΝ είναι μια αυτοτελής, σύγχρονη Επιχείρηση ικανή να πραγματοποιήσει τους 
καταστατικούς της στόχους και σκοπούς. 
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ1 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ν. 3199/03)2 ΚΑΙ (Π.Δ. 51/2007)3 
 
Τον Οκτώβριο του 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη στη θέσπιση πλαισίου 
εκδίδοντας την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που αφορά την Οδηγία-Πλαίσιο της κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. 
Σκοπός της Οδηγίας ήταν και είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των 
εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπογείων 
υδάτων, το οποίο: 

1ο) να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την 
κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως 
εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ό,τι 
αφορά τις ανάγκες τους σε νερό. 

2ο) να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης 
προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. 

3ο) να αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με ειδικά μέτρα για την προοδευτική μείωση 
των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και με την 
παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των 
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας. 

4ο) να διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων 
και να αποτρέπει την περαιτέρω μόλυνσή τους και 

 
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. 
2 Ν. 3199.03 (ΦΕΚ Α΄ 280) Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
3 Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φυλ. 54/08-03-2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ε.Κ. 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000  
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5ο) να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες 
και να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο: 
 στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και υπόγειου νερού 

καλής ποιότητας που απαιτείται για τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση 
ύδατος, 

 σε σημαντική μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων, 
 στην προστασία των χωρικών και θαλάσσιων υδάτων και 
 στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συμφωνιών, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την 
εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με κοινοτική δράση 
δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3 για την παύση ή τη σταδιακή 
εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας, με απώτατο στόχο να επιτευχθούν συγκεντρώσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες, για μεν τις φυσικώς απαντώμενες 
ουσίες να πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο, για δε τις τεχνητές συν-
θετικές ουσίες να είναι σχεδόν μηδενικές. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ προκειμένου να καταστεί λειτουργική θέτει περιβαλλοντικούς 
στόχους στα σχέδια διαχείρισης: 

1. Για τα επιφανειακά ύδατα όπου: 
1.1. τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της 

υποβάθμισης της κατάστασης όλων των συστημάτων επιφανειακών 
υδάτων. 

1.2. Τα κράτη μέλη προστατεύουν, αναβαθμίζουν και αποκαθιστούν όλα τα 
συστήματα των επιφανειακών υδάτων με σκοπό την επίτευξη μιας καλής 
κατάστασης επιφανειακών υδάτων, το αργότερο δεκαπέντε έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης της παρούσας Οδηγίας. 

1.3. Τα κράτη μέλη προστατεύουν και αναβαθμίζουν όλα τα τεχνητά και 
ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα με σκοπό την επίτευξη 
καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης των 
επιφανειακών υδάτων το αργότερο δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης της παρούσας Οδηγίας. 

1.4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο την προοδευτική 
μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή 
τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών 
επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας. 

2. Για τα υπόγεια ύδατα όπου: 
2.1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προληφθεί 

ή να περιορισθεί η διοχέτευση των ρύπων στα υπόγεια ύδατα και να 
προληφθεί η υποβάθμιση της  κατάστασης όλων των συστημάτων των 
υπογείων υδάτων. 

2.2. Τα κράτη μέλη προστατεύουν, αναβαθμίζουν και αποκαθιστούν όλα τα 
συστήματα των υπογείων υδάτων, διασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της 
άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπογείων υδάτων, με στόχο την 
επίτευξη καλής κατάστασης των υπογείων υδάτων το αργότερο δεκαπέντε 
έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Οδηγίας. 
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2.3. τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την αναστροφή κάθε 
σημαντικής και έμμονης ανοδικής τάσης συγκέντρωσης οιουδήποτε ρύπου, 
η οποία οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα προκειμένου να μειωθεί 
προοδευτικά η ρύπανση των υπογείων υδάτων. 

3. Για τις προστατευόμενες περιοχές όπου: 
3.1. Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα και τους στόχους το 

αργότερο δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας Οδηγίας, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην κοινοτική 
νομοθεσία σύμφωνα με την οποία έχουν καθοριστεί οι επιμέρους 
προστατευόμενες περιοχές. 

4. Εάν ένα συγκεκριμένο υδατικό σύστημα το αφορούν δύο ή περισσότεροι από 
τους στόχους που τίθενται παραπάνω, εφαρμόζεται ο αυστηρότερος στόχος. 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων ως 
τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιημένο όταν, πρώτον οι αλλαγές στα 
υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού που είναι αναγκαίες 
για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης, θα προκαλούσαν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον, δεύτερον οι χρήσιμοι στόχοι που 
εξυπηρετούνται από τα τεχνητά ή τροποποιημένα χαρακτηριστικά του υδατικού 
συστήματος δεν μπορούν, λόγω τεχνικής αδυναμίας ή δυσανάλογου κόστους, 
να επιτευχθούν λογικά με άλλα μέσα τα οποία αποτελούν πολύ καλύτερη 
περιβαλλοντική επιλογή. 

6. Οι προθεσμίες που προβλέπονται μπορούν να παρατείνονται για τη 
σταδιακή επίτευξη των στόχων για υδατικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν υποβαθμίζεται περαιτέρω η κατάσταση του πληττόμενου υδατικού 
συστήματος, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. 

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους λιγότερο 
αυστηρούς από αυτούς που απαιτούνται από την Οδηγία για συγκεκριμένα 
υδατικά συστήματα, όταν επηρεάζονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, ή η 
φυσική τους κατάσταση είναι τέτοια ώστε η επίτευξη των στόχων αυτών να είναι 
ανέφικτη ή δυσανάλογα δαπανηρή, και εφόσον πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις. 

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν για τα επιφανειακά ύδατα ότι επιτυγχάνεται το 
μέγιστο δυνατό οικολογικό δυναμικό και για τα υπόγεια ύδατα τις όσο το 
δυνατόν λιγότερες μεταβολές στην καλή κατάσταση των υπογείων υδάτων. 

 
Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος 
 
Βασικό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί αναμφίβολα η ανάκτηση του 
κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9, όπου: 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για το περιβάλλον και 
τους φυσικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανάλυση που 
διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα III, της Οδηγίας και ειδικότερα σύμφωνα με 
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Μέχρι το 2010 τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξασφαλίσουν: 
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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. την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος, διακρινόμενων, 
τουλάχιστον, σε βιομηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος, βάσει της οικονομικής ανάλυσης που διενεργείται 
σύμφωνα με το παράρτημα III και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». 

Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεκτιμούν τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα 
οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης, καθώς και τις γεωγραφικές και 
κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών. Τα κράτη μέλη 
αναφέρουν στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού τις 
προγραμματιζόμενες ενέργειες οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και τη συμβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. 
Η ανάκτηση του κόστους για τις υπηρεσίες ύδρευσης δεν εμποδίζει σε καμιά 
περίπτωση τη θέσπιση συγκεκριμένων προληπτικών ή διορθωτικών μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Τα κράτη μέλη δεν παραβαίνουν την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, εάν αποφασίσουν, 
σύμφωνα με καθιερωμένες πρακτικές, να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις για μια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα χρήσης ύδατος, εφόσον αυτό δε θίγει τους σκοπούς και 
την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τους 
λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζουν πλήρως τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού. 
 
Πληροφόρηση του κοινού και διαβουλεύσεις 
 
Βασικό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί το άρθρο 14, που αναφέρεται στην 
πληροφόρηση του κοινού και διαβουλεύσεις, όπου: 
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών 
στην υλοποίηση της Οδηγίας, ιδίως δε στην εκπόνηση, την αναθεώρηση και την 
ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.  
Τα κράτη μέλη παρέχουν προθεσμία τουλάχιστον έξι μηνών για την υποβολή 
γραπτών παρατηρήσεων, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής 
και διαβουλεύσεων. 
 
Οικονομική Ανάλυση και Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
 
Ένα από τα βασικά στοιχεία της Οδηγίας, όπως προαναφέρθηκε αποτελεί η 
οικονομική ανάλυση, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ η οικονομική ανάλυση περιέχει επαρκείς πληροφορίες, 
με επαρκείς λεπτομέρειες (όπου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος συλλογής 
των σχετικών δεδομένων), ώστε: 
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1. να εκτελούνται οι υπολογισμοί που απαιτούνται για να λαμβάνεται υπόψη, 
σύμφωνα με το άρθρο 9, η αρχή της ανάκτησης του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος, λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων 
προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης ύδατος στην περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταμού και, όταν απαιτείται: 
 των υπολογισμών του όγκου, των τιμών και του κόστους των υπηρεσιών 

ύδατος και 
 των υπολογισμών των σχετικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

προβλέψεων τέτοιων επενδύσεων 
2. να επιλέγεται ο αποτελεσματικότερος συνδυασμός μέτρων για τις χρήσεις 

ύδατος, ο οποίος θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μέτρων του άρθρου 11, 
βάσει των υπολογισμών του δυνητικού κόστους των μέτρων αυτών. 

 
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 3199/2003 και Π.Δ. 51/2007) 
με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ 
 
Με τον Ν. 3199/03 περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων-Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000-, το Ελληνικό Κράτος ψήφισε νόμο για την εναρμόνιση του Εθνικού 
Δικαίου με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Σύμφωνα με τον Ν. 3199/03 και ειδικότερα το άρθρο 3 συστήθηκε Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων η οποία αποτελείται από: 

1. τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως Πρόεδρο, 
2. τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, 
3. τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
4. τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
5. τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, 
6. τον Υπουργό Γεωργίας. 

Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, 
και άλλοι Υπουργοί εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους. Στην 
Επιτροπή επίσης μετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν συζητούνται θέματα 
που αφορούν διακρατικά ύδατα. 
Τα μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των 
αντίστοιχων Υπουργείων. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων μπορεί να συνιστά Γνωμο-
δοτικές - Επιστημονικές Επιτροπές για τη στήριξη του έργου της. 

Σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 3 του Ν. 3199/03 συστήθηκε Εθνικό Συμβούλιο 
Υδάτων με Πρόεδρο τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, στο οποίο συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπό τους: 
Υποχρέωση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων είναι να υποβάλλει στη Βουλή και στο 
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του υδάτινου 
περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και 
διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο. 
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Συγχρόνως σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3199/03 συστήθηκε στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, η 
οποία ασκεί τις αρμοδιότητες: 

1. Καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου 
δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους. 

2. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται, την οποία υποβάλλει στην 
Εθνική Επιτροπή Υδάτων. 

3. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια 
κοινοτικά όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και τη 
διαχείριση των υδάτων. 

4. Εισηγείται τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων 
και παρακολουθεί την τήρησή τους σύμφωνα με τα μακροχρόνια και 
μεσοχρόνια προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυ-
ναμικού της χώρας. 

5. Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση 
των υδάτων. 

6.  Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των 
υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών και 
μεριμνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθη-
σης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων. 

7. Διαχειρίζεται βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων σε εθνικό 
επίπεδο και μεριμνά για τη διαρκή της ενημέρωση. Κρατικές υπηρεσίες, 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' ή Β' 
βαθμού, καθώς και κάθε φορέας που συμμετέχει στο εθνικό δίκτυο 
παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, υποχρεούται να 
παρέχει δωρεάν στοιχεία στη βάση δεδομένων. Την ίδια υποχρέωση έχει και 
κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί άδεια χρήσης 
νερού ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που καθορίζονται στην άδεια. 

8. Παρακολουθεί τη λειτουργία των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών και 
παρέχει οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

9. Για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 
υποχρεούται να συντάξει πλήρη και αναλυτική έκθεση των χαρακτηριστικών 
της, να διαπιστώσει τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην 
κατάσταση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων και τέλος να προβεί 
στην οικονομική ανάλυση κάθε χρήσης ύδατος στη λεκάνη αυτή. 

10. Στις υποχρεώσεις της Επιτροπής είναι να καταρτίσει το Εθνικό Μητρώο 
προστατευμένων περιοχών. 

11. Φροντίζει, το αργότερο έως το 2015, για την προστασία, αναβάθμιση και 
αποκατάσταση όλων των συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και 
των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, με 
σκοπό την επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και καλού 
οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης για τα επιφανειακά 
ύδατα των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, 
εκτός αν για αυτά, τα παραπάνω είναι δυσανάλογα δαπανηρά ή αν λόγω 
ανωτέρας βίας ή φυσικών αιτιών ή ατυχήματος κάτι τέτοιο δεν καθίσταται 
εφικτό. 



Ειδική Μελέτη Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2020 

 

  17 

 
Έγκριση Γενικών Κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών 
Ύδατος (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017) 
 
Με την αριθ.  οικ. 135275/17 (ΦΕΚ 1751 Β/22-05-2017) επήλθε έγκριση γενικών 
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και καθορίσθηκαν η 
μέθοδος και οι διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 
διάφορες χρήσεις του. 
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση σκοπός ήταν και είναι η έγκριση γενικών 
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες 
χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο 
καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους των 
υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του 
κόστους υδατικού πόρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003, όπως ισχύει 
και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 51/2007, όπως ισχύει, ώστε 
να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων, 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 του ανωτέρω π.δ. και να 
διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως 
κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου.  
Σύμφωνα με το άρθρο 1 σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι να διασφαλίζει: 

1. Ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες 
για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και, 

2. Επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που καθορίζεται στα 
εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών λαμβάνοντας 
υπόψη, όπου απαιτείται, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές 
συνθήκες. 

Στο άρθρο 2, στο πεδίο εφαρμογής αναφέρεται ότι: 
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ύδατος για τις χρήσεις που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 146896/2014 
(Β΄ 2878), όπως ισχύει, καθώς και στις υπηρεσίες παροχής αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων. Οι υπηρεσίες αυτές δύναται να παρέχονται στα 
δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά οργανωμένα συλλογικά δίκτυα παροχής 
υπηρεσιών ύδατος (επεξεργασμένου ή ανεπεξέργαστου), καθώς και στις εκτός 
οργανωμένων συλλογικών δικτύων (μεμονωμένες) υδρογεωτρήσεις. 

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται: α) στις υπηρεσίες ύδατος για 
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και β) 
στις απολήψεις ύδατος από πηγάδια/φρέατα, εκτός των απολήψεων από 
γεωτρήσεις. Με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
ειδικότερες προβλέψεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 
3199/2003 που προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο (παρ.1β) του ν. 4117/2013, 
είναι δυνατόν να καθορίζεται ειδικότερα ποια πηγάδια/ φρέατα και με ποια 
κριτήρια θα εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

Τα κυριώτερα σημεία της απόφασης αναφέρονται: 
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1. Στο Άρθρο 4 «Γενικοί κανόνες προσδιορισμού χρηματοοικονομικού 
κόστους» 
1.1. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 

1.1.1. Κόστος κεφαλαίου (Κ) το οποίο αποτελείται από: α) από το 
αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο και β) το κόστος ευκαιρίας του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου 

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

1.1.3. Κόστος συντήρησης (Σ)  
1.1.4. Κόστος διοίκησης και άλλα κόστη (Δ) τα οποία  περιλαμβάνουν τα 

κόστη που σχετίζονται με τη διοίκηση του φορέα παροχής της 
υπηρεσίας ύδατος 

1.1.5. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης σε άνυδρες περιοχές που 
εφοδιάζονται με μεταφερόμενο νερό, το κόστος μεταφοράς νερού δεν 
λαμβάνεται υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς 

1.1.6. Για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, ακολουθείται η 
μεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι 

1.1.7. Σε περίπτωση υπηρεσιών παροχής νερού σε άνυδρες περιοχές οι 
οποίες εφοδιάζονται με μεταφερόμενο νερό, το κόστος μεταφοράς του 
νερού δεν λαμβάνεται υπόψη στους ανωτέρω υπολογισμούς, εφόσον 
έχει ήδη καλυφθεί μέσω κρατικής επιχορήγησης 

1.1.8. Ο προσδιορισμός του Χρηματοοικονομικού Κόστους, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, πραγματοποιείται από όλους τους παρόχους για πρώτη 
φορά μέχρι 31/12/2017 

2. Στο Άρθρο 7 «Κοινή διαδικασία τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος» 
2.1. Η διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης γνωστοποιεί ως τις 

31/10 κάθε έτους στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, καθώς και τους 
ΟΤΑ Α΄ βαθμού το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου / Μ3 που 
αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες. 

2.2. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος από το 2018 και μετά εντός του 1ου 6μήνου 
κάθε έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγια τους, και κοινοποιούν τη σχετική 
απόφαση στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία 
εκδίδει συστάσεις εφόσον απαιτείται και ενημερώνει την ΕΓΥ. 

2.3. H είσπραξη του Περιβαλλοντικού Τέλους από τους τελικούς χρήστες 
γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Το ποσό αποδίδεται στο πράσινο 
ταμείο, σε ειδικό λογαριασμό που συστήνεται για την υλοποίηση των 
συμπληρωματικών μέτρων (άρθρο 12, § 5 ΠΔ 51/2007. Από το ανωτέρω 
ποσό 2,5% παρακρατείται από τους παρόχους, με εξαίρεση τις 
πολυμετοχικές εταιρείες, όπως ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, έναντι του κόστους 
παροχής υπηρεσιών 

3. Στο Άρθρο 8 «Γενικό πλαίσιο υπηρεσιών» 
3.1. Η τιμολογιακή πολιτική εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση του κόστους και 

μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο 
3.2. Οι χρήστες ύδατος που μπορούν να εμπίπτουν στην υπηρεσία παροχή 

ύδατος είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 § 1. Για λόγους 
επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, δύναται να προβλέπεται ειδικό 
διαφορετικό τιμολόγιο σε ειδικές χρήσεις ύδατος, όπως στρατιωτικές 
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εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων 
χωρών, πυροσβεστική 

4. Στο Άρθρο 9 «Γενικοί κανόνες τιμολόγησης» 
4.1. Η τιμολόγηση από τους παρόχους των υπηρεσιών παροχής νερού 

ύδρευσης (πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) και αποχέτευσης & 
επεξεργασίας λυμάτων καθορίζεται με στόχο τα συνολικά τους έσοδα  να 
καλύπτουν το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου παρόχου. Στη 
περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα 
πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του 
κόστους, με εξαίρεση έτη στα οποία προηγήθηκαν περίοδοι καταστάσεων 
έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ  14689/2014 (Β’ 
2878) 

4.2. Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται 
κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους. Στις περιπτώσεις που αυτό 
δεν είναι εφικτό επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις 
των υπηρεσιών ύδατος οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό 
αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου 
έτους. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το 
ποσοστό ανάκτησης κόστους είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 10% από 
το μέσο όρο ανάκτησης κόστους του υδατικού διαμερίσματος. Στην 
περίπτωση αυτή, η αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του 
ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους. Οι ανωτέρω 
περιορισμοί θα επανεξεταστούν σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη της 
εφαρμογής της παρούσας Απόφασης. 

4.3. Ο τρόπος τιμολόγησης των τελικών χρηστών γίνεται βάσει της μεθόδου 
τιμολόγησης κατά αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη βάσει της μεθόδου αυτής, 
αποτελούνται από ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα 
όγκου νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού) 

4.4. Το σταθερό τέλος εκτιμάται έτσι ώστε να αντανακλά και να ανακτά το 
πάγιο/ σταθερό κόστος κάθε παρόχου και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση 
ανά μετρητή νερού 

4.5. Κάθε πάροχος υποχρεούται να καταγράφει τους χρήστες του, τις 
ποσότητες ύδατος που παρέχει για κάθε χρήση σε κάθε χρήστη, τα 
στοιχεία κόστους του και τα έσοδα από κάθε χρήστη 

5. Στο Άρθρο 14 «Γενικοί κανόνες και κατευθύνσεις βελτίωσης υπηρεσιών 
ύδρευσης» 
5.1. Όταν η τρέχουσα ανάκτηση κόστους είναι χαμηλή και η τρέχουσα μέση 

χρέωση/μ3 κατανάλωσης είναι υψηλή, επείγει η εξέταση ρυθμίσεων, τόσο 
βραχυχρόνιων (2 έτη) όσο και μακροχρόνιων (πάνω από 5 έτη) (μέσω 
επενδύσεων), για μείωση του κόστους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
μακροχρόνια έμφαση είναι στην εξοικονόμηση κόστους. Όταν, για 
αντικειμενικούς λόγους αυτή δεν είναι εφικτή, αντιμετωπίζεται η αύξηση 
χρεώσεων μόνο ως βαθμιαία σταδιακή προσαρμογή για βελτίωση της 
ανάκτησης κόστους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. 

5.2. Εάν η τρέχουσα μέση χρέωση/μ3 κατανάλωσης είναι χαμηλή και η 
ανάκτηση κόστους υψηλή, προηγείται ο έλεγχος του κόστους πριν 
αποφασιστεί προσαρμογή χρεώσεων 
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5.3. Εάν η ανάκτηση κόστους είναι πολύ χαμηλή, αλλά και η τρέχουσα μέση 
χρέωση/ μ3 κατανάλωσης είναι χαμηλή, θεωρείται ότι υπάρχει περιθώριο 
μικρής άμεσης προσαρμογής της χρέωσης για άμεση μερική βελτίωση της 
ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Η βελτίωση της ανάκτησης και 
πάλι επιδιώκεται σε μεσοπρόθεσμο (3 - 5έτη) και μακροπρόθεσμο (πάνω 
από 5 έτη) ορίζοντα μετά την εξέταση και διόρθωση του κόστους 

6. Στο Άρθρο 15 «Κυρώσεις» 
6.1. Σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζονται 

οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 
3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει («1. Σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, καθώς και στους παραβάτες των όρων και των περιορισμών 
που καθορίζονται στις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11, 
επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από 100 ευρώ μέχρι 600.000 
ευρώ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 24 ΤΟΥ Ν. 4315/14, ΦΕΚ-269 Α/24-12-14 ). Η Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων εισηγείται, σύμφωνα με το 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
322/2013, στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων πολιτική προστίμων σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας, και ιδίως 
των άρθρων 4-14, το αργότερο έως τις 31/12/2017 με σκοπό οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Η παρακολούθηση και η επιβολή προστίμων στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της πολιτικής προστίμων του προηγούμενου εδαφίου 
υλοποιείται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

7. Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, όπου και γίνεται: 
7.1. Εκτίμηση χρηματοοικονομικού κόστους που λαμβάνει υπόψη: 

7.1.1. Στοιχεία κεφαλαίου κόστους 
7.1.2. Λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης 
7.1.3. Κόστος διοίκησης 

7.2. Εκτίμηση περιβαλλοντικού πόρου που λαμβάνει υπόψη: 
7.2.1. Την συσχέτιση του περιβαλλοντικού κόστους με σχετικές χρήσεις 

ύδατος ανά υδατικό σύστημα  
7.2.2. Άθροιση του περιβαλλοντικού κόστους σε ένα σύνολο ανά χρήση 

ύδατος 
7.2.3. Εκτίμηση μοναδιαίου περιβαλλοντικού κόστους σύμφωνα με σχέδιο 

διαχείρισης (ΛΑΠ) 
7.2.4. Το κόστος των δομικών έργων, που συμπεριλαμβάνονται στο 

Πρόγραμμα των Συμπληρωματικών Μέτρων του εκάστοτε ισχύοντος 
Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ, θα υπολογίζεται στον ετήσιο υπολογισμό του 
περιβαλλοντικού κόστους μέσω συντελεστή απόσβεσης του δομικού 
έργου ίσου με 2%. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων 
αυτών, το κόστος αυτό θα υπολογίζεται στο χρηματοοικονομικό κόστος 
και δεν θα υπολογίζεται πλέον ως Περιβαλλοντικό Κόστος 

7.3. Εκτίμηση κόστους πόρου που λαμβάνει υπόψη: 
7.3.1. Συσχέτιση του κόστους πόρου με σχετικές χρήσεις ύδατος ανά υδατικό 

σύστημα 
7.3.2. Άθροιση του κόστους πόρου σε ένα σύνολο ανά χρήση ύδατος 
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7.3.3. Εκτίμηση μοναδιαίου κόστους πόρου σύμφωνα με σχέδιο διαχείρισης 
(ΛΑΠ) 

7.3.4. Το κόστος των δομικών έργων, που συμπεριλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα των Συμπληρωματικών Μέτρων του εκάστοτε ισχύοντος 
Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ, θα υπολογίζεται στον ετήσιο υπολογισμό του 
κόστους πόρου μέσω συντελεστή απόσβεσης του δομικού έργου ίσου 
με 2%. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αυτών, το 
κόστος αυτό θα υπολογίζεται στο χρηματοοικονομικό κόστος και δεν θα 
υπολογίζεται πλέον ως Κόστος πόρου. 

Η παρούσα μελέτη που αναφέρεται στην μελέτη εφαρμογής της τιμολογιακής 
πολιτικής της ΔΕΥΑ Ναυπλίου, λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω, ώστε ο 
καθορισμός της τιμολόγησης να διασφαλίζει ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό θα 
παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση των υδατικών 
πόρων και, επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση 
του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που καθορίζεται στα εγκεκριμένα 
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
απαιτείται, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της 
αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες. 
  
Υφιστάμενη Κατάσταση ΔΕΥΑ Ναυπλίου και βιωσιμότητα με 
υπάρχουσα τιμολόγηση 
 
Στον τομέα της αστικής χρήσης του νερού και της αποχέτευσης σημαντικός είναι ο 
ρόλος και η συμβολή της ΕΥΑΘ ΑΕ, της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
τόσο στη διαχείριση 
του νερού όσο και 
στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι 
εταιρείες ΕΥΑΘ ΑΕ 
και ΕΥΔΑΠ ΑΕ, αλλά 
και οι Δημοτικές 
Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
αποτελούν τους 
κύριους και νόμιμους 
διαχειριστές πόσιμου 
νερού και υγρών 
αποβλήτων σ' 
ολόκληρη τη Χώρα 
και εξυπηρετούν με 
τις υπηρεσίες τους το 

95% περίπου του πληθυσμού της χώρας μας. 

Εικόνα 1: Εταιρείες ύδρευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα 
(στοιχεία 2017) 

 



Ειδική Μελέτη Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2020 

 

  22 

Εικόνα 2: Περιοχή αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Ναυπλίου 

 
 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός που υδροδοτείται αποκλεισιτκά 
από την ΔΕΥΑ Ναυπλίου ανέρχεται σε 33.356 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός που 
εξυπηρετείται ανέρχεται σε 40.000 κατοίκους, λόγω της προσέλκυσης τουριστικών 
εισροών στην περιοχή. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο πληθυσμός ανά Δημοτική Ενότητα, η 
καθαρή έκταση, η πυκνότητα καθώς και οι ΤΚ ανά Δημοτική Ενότητα. 
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Πίνακας 1: Πληθυσμός Δήμου Ναυπλίου βάσει απογραφής 2011 

Δ.Κ. ή ΤΚ Μόνιμος Πληθυσμός Καθαρή 
Έκταση Πυκνότητα Τ.Κ.

Δημοτική Ενότητα Ναυπλιέων 18.910 33,62 562,46 7
ΔΚ Ναυπλιέων 14.203
ΤΚ Αρίας 3.376
ΤΚ Λευκακίων 934
ΤΚ Πυργιωτίκων 397
Δημοτική Ενότητα Μιδέας 5.631 178,31 31,58 13
ΤΚ Αγίας Τριάδας 1.151
ΤΚ Ανυφίου 745
ΤΚ Αραχναίου 735
ΤΚ Αργολικού 609
ΤΚ Ηραίου 130
ΤΚ Μάνεση 564
ΤΚ Μιδέας 516
ΤΚ Παναρίτη 576
ΤΚ Πουλλακίδας 605
Δημοτική Ενότητα Νέας Τίρυνθας 3.475 41,44 83,86 8
ΔΚ Νέας Τίρυνθας 1.774
ΤΚ Αγίου Αδριανού 1.230
ΤΚ Ροεινού 471
Δημοτική Ενότητα Ασίνης 5.340 136,87 39,02 21
ΔΚ Τολού 1.494
ΤΚ Ασίνης 1.295
ΤΚ Δρεπάνου 1.749
ΤΚ Ιρίων 732
ΤΚ Καρνεζαίικων 70
Σύνολο 33.356 390,24 85,48 49
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Ως προς τον τρόπο υδροληψίας για τις ανάγκες της ύδρευσης, τα στοιχεία 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 2: Τρόπος υδροληψίας για ύδρευση ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2018 

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΠΟΛΗΨΗ Μ3

ΠΟΣΟΣΤO (%) 
ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
1 ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 3.500.000 77,78%
2 ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 1.000.000 22,22%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.500.000 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Διάγραμμα 1: Αντλούμενη ποσότητα ύδατος για ύδρευση έτους 2018 ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
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Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία κατανομή αντλούμενης ποσότητας ύδατος για ύδρευση 
έτους 2018 ΔΕΥΑ Ναυπλίου 

77,78%

22,22%

ΠΟΣΟΣΤO (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, όσον αφορά την κάλυψη των υδρευτικών 
αναγκών, το 77,78% της συνολικής αντλούμενης ποσότητας προέρχεται από 
επιφανειακά ύδατα ήτοι 3,50 εκ. m3, και το υπόλοιπο 22,22% προέρχεται από 
γεωτρήσεις, ήτοι 1,50 εκ. m3, του ευρύτερου Δήμου Ναυπλίου. Επισημένεται ότι ένα 
μέρος του Δήμου Ναυπλίου, υδροδοτείται από πηγές της ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών. 
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Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζει τιμολόγηση ανά 2μηνο έναντι και 4μηνο εκκαθάριση 
για την Δ.Ε. Ναυπλίου και ανά 4μηνο για τις λοιπές Δ.Ε. και Τ.Κ. του Δήμου, όπου: 
1. τιμολογεί βάσει Οικιακού τιμολογίου στις περιοχές όπου υδροδοτούνται με 

πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
2. τιμολογεί βάσει Επαγγελματικού τιμολογίου στις περιοχές όπου υδροδοτούνται με 

πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
3. τιμολογεί βάσει Οικιακού τιμολογίου στις περιοχές όπου δεν υδροδοτούνται με 

πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου (Δ.Ε. Ασίνης) 
4. τιμολογεί βάσει Επαγγελματικού στις περιοχές όπου δεν υδροδοτούνται με 

πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου (Δ.Ε. Ασίνης) 
5. τιμολογεί βάσει Οικιακού τιμολογίου στις περιοχές όπου δεν υδροδοτούνται με 

πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου (Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας) 
6. τιμολογεί βάσει Επαγγελματικού στις περιοχές όπου δεν υδροδοτούνται με 

πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου (Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας) 
7. τιμολογεί βάσει ενιαίου τιμολογίου για τους μεγάλους καταναλωτές άνω των 2.000 

Μ3 (σε όλες τις Δ.Ε.) 
8. τιμολογεί βάσει Δημόσιου-Δημοτικού τιμολογίου  
με βάση τα ανωτέρω δεδομένα παρατίθενται στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Τιμολόγηση ανά 2μηνο και 4μηνο για οικιακή χρήση (Δ.Ε. Ναυπλίου) και ανά 
4μηνό για τις λοιπές Δ.Ε. και Τ.Κ. (περιοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο 
νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
 
Στην Δ.Ε. Ναυπλίου, εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους οικιακούς χρήστες, έναντι ανά 
2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο. Αντίστοιχα στις υπόλοιπες περιοχές ΤΚ Αγ. Τριάδα 
- Παναρίτι και Ανύφι της Δ.Ε. Μιδέας, Δ.Ε. Ασίνης και Δ.Ε. Ν. Τίρυνθας, που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζεται τιμολόγηση για 
τους οικιακούς χρήστες ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί:  
 
Πίνακας 3: Τιμολόγηση οικιακής χρήσης περειοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο 
νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0-60 13.353 88,16% 833.825 60,06% 277.510,45 52,23%
61-120 1.451 9,58% 347.719 25,05% 131.834,70 24,81%
121-200 248 1,64% 110.617 7,97% 52.749,14 9,93%
201-300 61 0,40% 41.768 3,01% 24.012,20 4,52%
301-400 15 0,10% 14.978 1,08% 9.979,60 1,88%

400 > 18 0,12% 39.306 2,83% 35.196,60 6,62%
15.145 100,00% 1.388.213 100,00% 531.282,69 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις έξι κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ο 
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες δύο κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται 
το 97,74% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 120 m3, 
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περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των οικιακών χρηστών που ανέρχεται σε 97,74% του 
συνόλου των καταναλωτών, επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 85,11% αυτής, ενώ 
επί των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης ανέρχεται στο 77,05% αυτών. Στις κλίμακες 
μεταξύ 121 – 300 m3, περιλαμβάνεται το 2,04% του συνόλου των καταναλωτών, επί 
της κατανάλωσης ανέρχεται στο 10,98% αυτής, ενώ επί των βεβαιωθέντων εσόδων 
ύδρευσης ανέρχεται στο 14,45% αυτών. Στις τελευταίες κλίμακες, από 301 m3 και 
άνω, περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό 
που ανέρχεται στο 0,22% του συνόλου των καταναλωτών,  στο 3,91% της 
κατανάλωσης και στο 8,50% των βεβαιωθέντων εσόδων. 
 
Διάγραμμα 3: Καταναλωτές ανά κλίμακα οικιακής χρήσης (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 
97,74% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 14.803 καταναλωτές. 
Στην κλίμακα μεταξύ 121 – 300 m3 βρίσκεται το 2,04% των καταναλωτών που 
ανέρχονται σε 309 καταναλωτές και τέλος στις τελευταίες κλίμακες βρίσκεται το 
0,22% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 33 καταναλωτές. 
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 4: Κατανάλωση ανά κλίμακα οικιακής χρήσης (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 85,11% 
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 1.181.544 m3 κατανάλωσης. 
Στην κλίμακα μεταξύ 121 – 300 m3 βρίσκεται το 10,98% των καταναλώσεων που 
ανέρχονται σε 152.385 m3 κατανάλωσης και τέλος στις τελευταίες κλίμακες βρίσκεται 
το 3,91% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 54.284 m3 κατανάλωσης. 
Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης τα έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 5: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα οικιακής χρήσης (περιοχές 
που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 
2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 
βρίσκεται το 77,05% 

του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 409.345,15 €. 
Στην κλίμακα μεταξύ 121 – 300 m3 βρίσκεται το 14,45% των βεβαιωθέντων εσόδων 
ύδρευσης που ανέρχονται σε 76.761,34 € και τέλος στις τελευταίες κλίμακες 
βρίσκεται το 8,50% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που 
ανέρχεται σε 45.176,20 €. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο στην οικιακή χρήση ανέρχεται σε 91,66 m3/υδρόμετρο/έτος. 
 
Τιμολόγηση ανά 2μηνο και 4μηνο για επαγγελματική χρήση (Δ.Ε. Ναυπλίου) 
και ανά 4μηνό για τις λοιπές Δ.Ε. και Τ.Κ. (περιοχές που υδροδοτούνται με 
πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
 
Στην Δ.Ε. Ναυπλίου, εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους επαγγελματικούς χρήστες, 
έναντι ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο. Αντίστοιχα, στις υπόλοιπες περιοχές ΤΚ 
Αγ. Τριάδα - Παναρίτι και Ανύφι της Δ.Ε. Μιδέας, Δ.Ε. Ασίνης και Δ.Ε. Ν. Τίρυνθας, 
που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζεται τιμολόγηση 
για τους επαγγελματικούς χρήστες ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 
Πίνακας 4: Τιμολόγηση επαγγελματικής χρήσης (περιοχές που υδροδοτούνται με 
πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0-100 1.480 83,57% 94.471 23,48% 33.720,12 14,37%
101-200 139 7,83% 59.802 14,87% 25.924,40 11,05%
201-400 96 5,40% 79.281 19,71% 45.003,20 19,18%
401-2000 52 2,92% 113.236 28,15% 83.230,60 35,47%

2001 > 5 0,28% 55.479 13,79% 46.781,80 19,94%
1.771 100,00% 402.269 100,00% 234.660,12 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020  
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις πέντε κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ο 
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες δύο κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται 
το 91,40% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 200 m3, 
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των επαγγελματικών χρηστών που ανέρχεται σε 
91,40% του συνόλου των καταναλωτών, επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 38,35% 
αυτής, ενώ επί των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης ανέρχεται στο 25,42% αυτών. 
Στις κλίμακες μεταξύ 201 – 2000 m3, περιλαμβάνεται το 8,32% του συνόλου των 
καταναλωτών, επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 47,86% αυτής, ενώ επί των 
βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης ανέρχεται στο 54,65% αυτών. Στην τελευταία 
κλίμακα, από 2001 m3 και άνω, περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν 
ένα πολύ μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 0,28% του συνόλου των καταναλωτών, 
στο 13,79% της κατανάλωσης και στο 19,94% των βεβαιωθέντων εσόδων. 
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Διάγραμμα 6: Καταναλωτές ανά κλίμακα επαγγελματικής χρήσης (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

1.480

139
96

52 5
0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0-100 101-200 201-400 401-2000 2001 >

Αρ. Καταναλωτών

Αρ. Καταναλωτών
 

 
Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το 
91,40% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 1.618 καταναλωτές. Στην 
κλίμακα μεταξύ 201 – 2000 m3 βρίσκεται το 8,32% των καταναλωτών που ανέρχονται 
σε 147 καταναλωτές και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 0,28% των 
καταναλωτών που ανέρχονται σε 5 καταναλωτές. 
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 7: Κατανάλωση ανά κλίμακα επαγγελματικής χρήσης (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 βρίσκεται το 38,35% 
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 154.273 m3 κατανάλωσης. Στην 
κλίμακα μεταξύ 201 – 2000 m3 βρίσκεται το 47,86% των καταναλώσεων που 
ανέρχονται σε 192.517 m3 κατανάλωσης και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται 
το 13,79% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 55.479 m3 κατανάλωσης. 
Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης τα έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 8: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα επαγγελαμτικής χρήσης 
(περιοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 200 m3 

βρίσκεται το 25,42% 
του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 59.645,52 €. 
Στην κλίμακα μεταξύ 201 – 2000 m3 βρίσκεται το 54,65% των βεβαιωθέντων εσόδων 
ύδρευσης που ανέρχονται σε 128.233,80 € και τέλος στην τελευταία κλίμακα 
βρίσκεται το 19,94% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που 
ανέρχεται σε 46.781,80 €. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο στην επαγγελματική χρήση ανέρχεται σε 227,19 m3/υδρόμετρο/έτος. 
 
Τιμολόγηση ανά 2μηνο και 4 μηνο για τους Πολύτεκνους και Τρίτεκνους (Δ.Ε. 
Ναυπλίου και ανά 4μηνο για τις λοιπές Δ.Ε. και Τ.Κ. (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
 
Στην Δ.Ε. Ναυπλίου, εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους Πολύτεκνους και Τρίτεκνους 
χρήστες, έναντι ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο. Αντίστοιχα, στις υπόλοιπες 
περιοχές ΤΚ Αγ. Τριάδα - Παναρίτι και Ανύφι της Δ.Ε. Μιδέας, Δ.Ε. Ασίνης και Δ.Ε. 
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Ν. Τίρυνθας, που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους Πολύτεκνους και Τρίτεκνους χρήστες ανά 4μηνο, με 
τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Πίνακας 5: Τιμολόγηση Πολυτέκνων και Τριτέκνων (περιοχές που υδροδοτούνται με 
πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0-320 349 99,43% 60.972 96,34% 9.701,70 88,48%
321 > 2 0,57% 2.319 3,66% 1.263,28 11,52%

351 100,00% 63.291 100,00% 10.964,98 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ο 
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το 
99,43% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 320 m3, περιλαμβάνεται 
ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 99,43% του συνόλου των 
καταναλωτών, επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 96,34% αυτής, ενώ επί των 
βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης ανέρχεται στο 88,48% αυτών. Στην τελευταία 
κλίμακα, από 321 m3 και άνω, περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν 
ένα πολύ μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 0,57% του συνόλου των καταναλωτών, 
στο 3,66% της κατανάλωσης και στο 11,52% των βεβαιωθέντων εσόδων. 
 
Διάγραμμα 9: Καταναλωτές ανά κλίμακα Πολυτέκνων και Τριτέκνων (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 320 m3 βρίσκεται το 
99,43% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 349 καταναλωτές. Στην 
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τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 0,57% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 2 
καταναλωτές. 
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 10: Κατανάλωση ανά κλίμακα Πολυτέκνων και Τριτέκνων (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 320 m3 βρίσκεται το 96,34% 
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 60.972 m3 κατανάλωσης. Στην 
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 3,66% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 2.319 
m3 κατανάλωσης. 
Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης τα έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 11: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα Πολυτέκνων και Τριτέκνων 
(περιοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 320 m3 

βρίσκεται το 88,48% 
του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 9.701,70 €. 
Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 11,52% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων 
ύδρευσης που ανέρχεται σε 10.964,98 €. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο στους Πολύτεκνους και Τρίτεκνους χρήστες ανέρχεται σε 180,15 
m3/υδρόμετρο/έτος. 
 
Τιμολόγηση ανά 2μηνο και 4μηνο Ευπαθών Ομάδων (Άνεργοι, ΑμΕΑ κλπ.) 
(Δ.Ε. Ναυπλίου) και ανα 4μηνο για τις λοιπές Δ.Ε. και Τ.Κ. (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
 
Στην Δ.Ε. Ναυπλίου, εφαρμόζεται τιμολόγηση μέσω ειδικών τιμολογίων για χρήστες 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έναντι ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο. 
Αντίστοιχα, στις υπόλοιπες περιοχές ΤΚ Αγ. Τριάδα - Παναρίτι και Ανύφι της Δ.Ε. 
Μιδέας, Δ.Ε. Ασίνης και Δ.Ε. Ν. Τίρυνθας, που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από 
τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζεται τιμολόγηση μέσω ειδικών τιμολογίων για χρήστες 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 6: Τιμολόγηση Ευπαθών Ομάδων (Άνεργοι, ΑμΕΑ κλπ.) (περιοχές που 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0 - 80 215 86,44% 21.837 63,94% 3.658,93 47,78%
81 - 120 20 8,19% 5.919 17,33% 1.409,10 18,40%
121 - 200 11 4,30% 4.733 13,86% 1.687,80 22,04%
201 - 300 2 0,67% 1.220 3,57% 579,50 7,57%
301 - 400 0 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00%

401 > 1 0,40% 446 1,31% 322,60 4,21%
248 100,00% 34.155 100,00% 7.657,93 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020  
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις έξι κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ο 
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις δύο πρώτες κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται 
το 94,63% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 120 m3, 
περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των οικιακών χρηστών που ανέρχεται σε 94,63% του 
συνόλου των καταναλωτών, επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 81,26% αυτής, ενώ 
επί των βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο 66,18% αυτών. Στις κλίμακες μεταξύ 
121 – 300 m3, περιλαμβάνεται το 4,97% του συνόλου των καταναλωτών, επί της 
κατανάλωσης ανέρχεται στο 17,43% αυτής, ενώ επί των βεβαιωθέντων εσόδων 
ύδρευσης ανέρχεται στο 29,61% αυτών. Στις τελευταίες κλίμακες, από 301 m3 και 
άνω, περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό 
που ανέρχεται στο 0,40% του συνόλου των καταναλωτών, στο 1,31% της 
κατανάλωσης και στο 4,21% των βεβαιωθέντων εσόδων. 
 
Διάγραμμα 12: Καταναλωτές ανά κλίμακα Ευπαθών Ομάδων (Άνεργοι, ΑμΕΑ κλπ.) 
(περιοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 
94,63% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 235 καταναλωτές. Στις 
κλίμακες μεταξύ 121 – 300 m3 βρίσκεται το 4,97% των καταναλωτών που ανέρχονται 
σε 13 καταναλωτές και τέλος στις τελευταίες κλίμακες βρίσκεται το 0,40% των 
καταναλωτών που ανέρχονται σε 1 καταναλωτές. 
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 13: Κατανάλωση ανά κλίμακα Ευπαθών Ομάδων (Άνεργοι, ΑμΕΑ κλπ.) 
(περιοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 81,26% 
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 27.756 m3 κατανάλωσης. Στις 
κλίμακες μεταξύ 121 – 300 m3 βρίσκεται το 17,43% των καταναλώσεων που 
ανέρχονται σε 5.953 m3. Στις τελευταίες κλίμακες βρίσκεται το 1,31% των 
καταναλώσεων που ανέρχεται σε 446 m3 κατανάλωσης. 
Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 14: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα Ευπαθών Ομάδων 
(Άνεργοι, ΑμΕΑ κλπ.) (περιοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 

βρίσκεται το 66,18% 
του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 5.068,03 €. 
Στις κλίμακες μεταξύ 121 – 300 m3 βρίκσεται το 29,61% του συνόλου των 
βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχεται σε 2.267,30 €. Στις τελευταίες 
κλίμακες βρίσκεται το 4,21% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που 
ανέρχεται σε 322,60 €. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο στην Ξενοδοχειακή χρήση ανέρχεται σε 137,54 m3/υδρόμετρο/έτος. 
 
Τιμολόγηση ανά 2μηνο και 4μηνο Δημοσίου και Δήμου Ναυπλίου (Δ.Ε. 
Ναυπλίου) και 4μηνο για τις λοιπές Δ.Ε. και Τ.Κ.  
 
Στην Δ.Ε. Ναυπλίου, εφαρμόζεται τιμολόγηση Δημοσίου και Δήμου Ναυπλίου, έναντι 
ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο. Αντίστοιχα, στις υπόλοιπες περιοχές ΤΚ Αγ. 
Τριάδα - Παναρίτι και Ανύφι της Δ.Ε. Μιδέας, Δ.Ε. Ασίνης και Δ.Ε. Ν. Τίρυνθας, 
εφαρμόζεται τιμολόγηση Δημοσίου και Δήμου Ναυπλίου ανά 4μηνο, με τα δεδομένα 
να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Πίνακας 7: Τιμολόγηση Δημοσίου και Δήμου Ναυπλίου (για όλες τις Δ.Ε.) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0 > 240 100,00% 295.141 100,00% 565.624,40 100,00%
240 100,00% 295.141 100,00% 565.624,40 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζει τιμολόγηση για το Δημόσιο 
και Δήμο Ναυπλίου ανεξαρτήτου κατανάλωσης σε 240 καταναλωτές, με την 
κατανάλωση να ανέρχεται σε 295.141 m3, και τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης σε 
565.624,40 €.  
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο στην Δημόσια  και Δημοτική χρήση ανέρχεται σε 1.229,75 
m3/υδρόμετρο/έτος. 
  
Τιμολόγηση ανά 4μηνο για Οικιακούς Χρήστες Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου) 
 
Στην ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζεται τιμολόγηση Οικιακούς Χρήστες Δ.Ε. Ασίνης, 
Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου) ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Πίνακας 8: Τιμολόγηση Οικιακών χρηστών (Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. Τίρυνθας) 
(περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0 - 150 3.366 96,33% 337.801 76,92% 47.602,99 61,10%
151 > 128 3,67% 101.374 23,08% 30.313,00 38,90%

3.494 100,00% 439.175 100,00% 77.915,99 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ο 
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το 
96,33% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 150 m3, περιλαμβάνεται 
ο κύριος όγκος των χρηστών που ανέρχεται σε 96,33% του συνόλου των 
καταναλωτών, επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 76,92% αυτής, ενώ επί των 
βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης ανέρχεται στο 61,10% αυτών. Στην τελευταία 
κλίμακα, από 151 m3 και άνω, περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν 
ένα πολύ μικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 3,67% του συνόλου των καταναλωτών, 
στο 23,08% της κατανάλωσης και στο 38,90% των βεβαιωθέντων εσόδων. 
 



Ειδική Μελέτη Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2020 

 

  38 

Διάγραμμα 15: Καταναλωτές Οικιακών χρηστών (Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. Τίρυνθας) 
(περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 150 m3 βρίσκεται το 
96,33% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 3.366 καταναλωτές. Στην 
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 3,67% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 128 
καταναλωτές. 
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 16: Κατανάλωση ανά κλίμακα Οικιακών χρηστών (Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και 
Ν. Τίρυνθας) (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από τη ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 150 m3 βρίσκεται το 76,92% 
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 337.801 m3 κατανάλωσης. Στην 
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 23,08% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 
101.374 m3 κατανάλωσης. 
Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης τα έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 17: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα Οικιακών χρηστών (Δ.Ε. 
Ασίνης, Μιδέας και Ν. Τίρυνθας) (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό 
από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 15 m3 

βρίσκεται το 70,43% 
του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 47.602,99 €. 
Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 38,90% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων 
ύδρευσης που ανέρχεται σε 30.313,00 €. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο στους οικιακούς χρήστες ανέρχεται σε 125,70 m3/υδρόμετρο/έτος. 
 
Τιμολόγηση ανά 4μηνο Επαγγελματικών χρηστών Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που 
δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
 
Στην ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους Επαγγελματικούς χρήστες 
της Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου) ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 9: Τιμολόγηση Επαγγελματικών χρηστών Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που δεν 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0 - 1000 31 100,00% 9.692 100,00% 2.229,16 100,00%
1001 > 0 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00%

31 100,00% 9.692 100,00% 2.229,16 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι είναι ότι στις δύο κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου, το 100% των καταναλωτών βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα. Δηλάδή στα 
πρώτα 1000 m3 περιλαμβάνονται 31 καταναλωτές, με την κατανάλωση να ανέρχεται 
σε 9.692 m3, και τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης σε 2.229,16 €. Στην τελευταία 
κλίμακα δεν υπάρχει καμία καταγραφή. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο στους Επαγγελματικούς Χρήστες Δ.Ε. Ασίνης ανέρχεται σε 312,65 
m3/υδρόμετρο/έτος. 
 
Τιμολόγηση ανά 4μήνο Επαγγελματικών Χρηστών Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας 
(περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
 
Στην ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους Επαγγελματικούς χρήστες 
των Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό 
από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
Πίνακας 10: Τιμολόγηση Επαγγελματικών χρηστών Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας 
(περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0 - 300 36 91,45% 7.956 52,93% 1583,08 49,72%
301 > 3 8,55% 7.075 47,07% 1600,75 50,28%

39 100,00% 15.031 100,00% 3.183,83 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020  
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ο 
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το 
91,45% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 300 m3, περιλαμβάνεται 
ο κύριος όγκος των επαγγελματικών χρηστών που ανέρχεται σε 91,45% του συνόλου 
των καταναλωτών, επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 52,93% αυτής, ενώ επί των 
βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο 49,72% αυτών. Στην τελευταία κλίμακα από 
301 m3 και άνω, περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα μικρό 
ποσοστό που ανέρχεται στο 8,55% του συνόλου των καταναλωτών, στο 47,07% της 
κατανάλωσης και στο 50,28% των βεβαιωθέντων εσόδων. 
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Διάγραμμα 18: Καταναλωτές ανά κλίμακα Επαγγελματικών χρηστών Δ.Ε. Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 30 m3 βρίσκεται το 
91,45% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 36 καταναλωτές. Στην 
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 8,55% των καταναλωτών που ανέρχεται σε 3 
καταναλωτές. 
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 19: Κατανάλωση ανά κλίμακα Επαγγελματικών χρηστών Δ.Ε. Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 300 m3 βρίσκεται το 52,93% 
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 7.956 m3 κατανάλωσης. Στην 
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 47,07% των καταναλώσεων που ανέρχεται σε 7.075 
m3 κατανάλωσης. 
Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 20: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα Επαγγελματικών χρηστών 
Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 300 m3 

βρίσκεται το 49,72% 
του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 1.583,08 €. 
Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 50,28% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων 
ύδρευσης που ανέρχεται σε 1.600,75 €. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο επαγγελματικών χρηστών των Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας ανέρχεται σε 
385,41 m3/υδρόμετρο/έτος. 
 

Τιμολόγηση ανά 4μηνο ειδικών τιμολογίων Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου) 
 
Στην ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζεται ειδική τιμολόγηση για τις ομάδες κοινού ανά 
4μηνο στις Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. Τίρυνθας, με τα δεδομένα να παρατίθενται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 11: Τιμολόγηση ειδικών τιμολογίων των Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. Τίρυνθας 
(περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019  

Κλίμακα Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

0 - 320 121 95,77% 20.797 89,44% 1.481,90 72,59%
321 > 5 4,23% 2.455 10,56% 559,50 27,41%

126 100,00% 23.252 100,00% 2.041,40 100,00%
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 

Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις δύο κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ο 
μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα, όπου και συγκεντρώνεται το 
95,77% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 320 m3, περιλαμβάνεται 
ο κύριος όγκος των ομάδων κοινού που ανέρχεται σε 95,77% του συνόλου των 
καταναλωτών, επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 89,44% αυτής, ενώ επί των 
βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο 72,59% αυτών. Στην τελευταία κλίμακα από 
321 m3 και άνω, περιλαμβάνονται οι μεγάλοι χρήστες, που αποτελούν ένα μικρό 
ποσοστό που ανέρχεται στο 4,23% του συνόλου των καταναλωτών, στο 10,56% της 
κατανάλωσης και στο 27,41% των βεβαιωθέντων εσόδων. 
 
Διάγραμμα 21: Καταναλωτές ειδικών τιμολογίων των Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 320 m3 βρίσκεται το 
95,77% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 121 καταναλωτές. Στην 
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 4,23% των καταναλωτών που ανέρχεται σε 5 
καταναλωτές. 
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 



Ειδική Μελέτη Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2020 

 

  44 

Διάγραμμα 22: Καταναλώσεις ειδικών τιμολογίων των Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ Ναυπλίου) 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 320 m3 βρίσκεται το 89,44% 
του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 20.797 m3 κατανάλωσης. Στην 
τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 10,56% των καταναλώσεων που ανέρχεται σε 2.455 
m3 κατανάλωσης. 
Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 23: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ειδικών τιμολογίων των Δ.Ε. Ασίνης, 
Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου) ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

1.481,90

559,50

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

0 - 320 321 >

Αξία Νερού

 



Ειδική Μελέτη Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2020 

 

  45 

Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 320 m3 
βρίσκεται το 72,59% 

του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 1.481,90 €. 
Στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 27,41% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων 
ύδρευσης που ανέρχεται σε 559,50 €. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο ομάδων κοινού των Δ.Ε. Ασίνης, Μιδέας και Ν. Τίρυνθας ανέρχεται σε 
184,54 m3/υδρόμετρο/έτος.  
 
Συγκεντρωτικά στοιχεία τιμολόγησης ΔΕΥΑ Ναυπλίου στο έτος 2019 
 
Στην ΔΕΥΑ Ναυπλίου εφαρμόζεται τιμολόγηση ανά 2μηνο και 4μηνο με τα 
συγκεντωτικά αποτελέσματα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Πίνακας 12: Τιμολόγηση για όλες τις Δ.Ε. της ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

12.441 58,02% 1.524.372 57,09% 1.050.400,48 73,17%
4.525 21,10% 524.036 19,63% 227.860,40 15,87%
2.773 12,93% 409.770 15,35% 81.523,10 5,68%
1.705 7,95% 212.041 7,94% 75.776,52 5,28%

21.444 100,00% 2.670.219 100,00% 1.435.560,50 100,00%

Δ.Ε. Ναυπλίου
Δ.Ε. Ασίνης
Δ.Ε. Μιδέας

Δ.Ε. Ν. Τίρυνθας

Δ.Ε.

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

Κοινή διαπίστωση είναι ότι ο μεγάλος όγκος των καταναλωτών βρίσκεται στην Δ.Ε. 
Ναυπλίου, όπου και συγκεντρώνεται το 58,02% του συνόλου των καταναλωτών 
(12.441 καταναλωτές), ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 57,09% αυτής 
(1.524.372 m3) και στο 73,17% επί των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων 
(1.050.400,48 €). Ακολουθεί η Δ.Ε. Ασίνης όπου και συγκεντρώνεται το 21,10% του 
συνόλου των καταναλωτών (4.525 καταναλωτές), ενώ επί της κατανάλωσης 
ανέρχεται στο 19,63% αυτής (524.036 m3) και στο 15,87% επί των συνολικών 
βεβαιωθέντων εσόδων (227.860,40 €). Ακολουθεί η Δ.Ε. Μιδέας όπου και 
συγκεντρώνεται το 12,93% του συνόλου των καταναλωτών (2.773 καταναλωτές), 
ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 15,35% αυτής (409.770 m3) και στο 5,68% 
επί των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων (81.523,10 €). Τέλος, ακολουθεί η Δ.Ε. Ν. 
Τίρυνθας όπου και συγκεντρώνεται το 7,95% του συνόλου των καταναλωτών (1.705 
καταναλωτές), ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 7,94% αυτής (212.041 m3) 
και στο 5,28% επί των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων (75.776,52 €).  
Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα συγκεντρωτικά δεδομένα τιμολόγησης ανά 
είδος τιμολογίων για όλες τις Δ.Ε. της ΔΕΥΑ Ναυπλίου: 
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Πίνακας 13: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τιμολόγηση ανά είδος τιμολογίων της ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου έτους 2019 

Αρ. 
Καταναλωτών % Μ3 

κατανάλωσης % Αξία Νερού %

15.145 70,63% 1.388.213 51,99% 531.282,69 37,01%

1.771 8,26% 402.269 15,07% 234.660,12 16,35%

968 4,52% 86.584 3,24% 20.336,10 1,42%

31 0,14% 9.692 0,36% 2.229,16 0,16%

2.526 11,78% 352.591 13,20% 57.579,89 4,01%

39 0,18% 15.031 0,56% 3.183,83 0,22%

724 3,38% 120.698 4,52% 20.664,31 1,44%
240 1,12% 295.141 11,05% 565.624,40 39,40%

21.444 100,00% 2.670.219 100,00% 1.435.560,50 100,00%

Ειδικά Τιμολόγια ( όλες τις 
Δ.Ε.)

Δημόσιο (όλες τις Δ.Ε.)

Οικιακό Δ.Ε. Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που 

δεν υδρεύονται από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου)

Επαγγελματικό Δ.Ε. 
Μιδέας και Ν. Τίρυνθας 

(περιοχές που υδρεύονται 
από ΔΕΥΑ Ναυπλίου)

Δ.Ε.

Οικιακό (περιοχές που 
υδρεύονται από ΔΕΥΑ 

Ναυπλίου)

Επαγγελματικό (περιοχές 
που υδρεύονται από 

ΔΕΥΑ Ναυπλίου)
Οικιακό Δ.Ε. Ασίνης 
(περιοχές που δεν 

υδρεύονται από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου)

Επαγγελματικό Δ.Ε. 
Ασίνης (περιοχές που 
υδρεύονται από ΔΕΥΑ 

Ναυπλίου)

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Κοινή διαπίστωση είναι ότι ο μεγάλος όγκος των καταναλωτών βρίσκεται στους 
οικιακούς χρήστες (περιοχές που υδρεύονται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και 
συγκεντρώνεται το 70,63% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της 
κατανάλωσης ανέρχεται στο 51,99% αυτής και στο 37,01% επί των συνολικών 
βεβαιωθέντων εσόδων. Ακολουθούν οι οικιακοί χρήστες των Δ.Ε. Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδρεύονται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και 
συγκεντρώνεται το 11,78% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της 
κατανάλωσης ανέρχεται στο 13,20% αυτής και στο 4,01% επί των συνολικών 
βεβαιωθέντων εσόδων. Ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες (περιοχές που 
υδρεύονται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 8,26% του συνόλου 
των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 15,07% αυτής και στο 
16,35% επί των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων. Ακολουθούν οι οικιακοί χρήστες 
της Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που δεν υδρεύονται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και 
συγκεντρώνεται το 4,52% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης 
ανέρχεται στο 3,24% αυτής και στο 1,42% επί των συνολικών βεβαιωθέντων 
εσόδων. Ακολουθούν οι χρήστες που εντάσσονται στα ειδικά τιμολόγια για όλες τις 
Δ.Ε., όπου και συγκεντρώνεται το 3,38% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί 
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της κατανάλωσης ανέρχεται στο 4,52% αυτής και στο 1,44% επί των συνολικών 
βεβαιωθέντων εσόδων. Ακολουθούν οι χρήστες Δημοσίου και Δημοτικού τιμολογίου 
για όλες τις Δ.Ε., όπου και συγκεντρώνεται το 1,12% του συνόλου των καταναλωτών, 
ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 11,05% αυτής και στο 39,40% επί των 
συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων. Ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες των Δ.Ε. 
Μιδέας και Ν. Τίρυνθας, όπου και συγκεντρώνεται το 0,18% του συνόλου των 
καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 0,56% αυτής και στο 0,22% 
επί των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων. Τέλος, ακολουθούν οι επαγγελματικοί 
χρήστες της Δ.Ε. Ασίνης, όπου και συγκεντρώνεται το 0,14% του συνόλου των 
καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 0,36% αυτής και στο 0,16% 
επί των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων. 
 
Διάγραμμα 24: Καταναλωτές ανά είδος τιμολογίων της ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

15.145

1.771
968 31

2.526

39 724 240
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Ο
ικ

ια
κό

 (π
ερ

ιο
χέ

ς 
π

ου
 

υδ
ρε

ύο
ντ

αι
 α

π
ό 

Δ
Ε

Υ
Α

 
Ν

αυ
π

λί
ου

)

Ε
π

αγ
γε

λμ
ατ

ικ
ό 

(π
ερ

ιο
χέ

ς 
π

ου
 

υδ
ρε

ύο
ντ

αι
 α

π
ό 

Δ
Ε

Υ
Α

 
Ν

αυ
π

λί
ου

)

Ο
ικ

ια
κό

 Δ
.Ε

. Α
σί

νη
ς 

(π
ερ

ιο
χέ

ς 
π

ου
 δ

εν
 υ

δρ
εύ

ον
τα

ι 
απ

ό 
Δ

Ε
Υ

Α
 

Ν
αυ

π
λί

ου
)

Ε
π

αγ
γε

λμ
ατ

ικ
ό 

Δ
.Ε

. Α
σί

νη
ς 

(π
ερ

ιο
χέ

ς 
π

ου
 υ

δρ
εύ

ον
τα

ι 
απ

ό 
Δ

Ε
Υ

Α
 Ν

αυ
π

λί
ου

)

Ο
ικ

ια
κό

 Δ
.Ε

. Μ
ιδ

έα
ς 

κα
ι Ν

. 
Τί

ρυ
νθ

ας
 (

π
ερ

ιο
χέ

ς 
π

ου
 δ

εν
 

υδ
ρε

ύο
ντ

αι
 α

π
ό 

Δ
Ε

Υ
Α

 
Ν

αυ
π

λί
ου

)

Ε
π

αγ
γε

λμ
ατ

ικ
ό 

Δ
.Ε

. Μ
ιδ

έα
ς 

κα
ι 

Ν
. Τ

ίρ
υν

θα
ς 

(π
ερ

ιο
χέ

ς 
π

ου
 

υδ
ρε

ύο
ντ

αι
 α

π
ό 

Δ
Ε

Υ
Α

 
Ν

αυ
π

λί
ου

)

Ε
ιδ

ικ
ά 

Τι
μο

λό
γι

α 
( ό

λε
ς 

τις
 Δ

.Ε
.)

Δ
ημ

όσ
ιο

 (
όλ

ες
 τ

ις
 Δ

.Ε
.)

Αρ. Καταναλωτών

Αρ. Καταναλωτών
 

 
Όπως αποτυπώνεται από το παραπάνω διάγραμμα, ο μεγάλος όγκος των 
καταναλωτών αφορά τους οικιακούς χρήστες (περιοχές που υδροδοτούνται από 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 70,63% του συνόλου των 
καταναλωτών, που αντιστοιχεί σε 15.145 καταναλωτές. Ακολουθούν οι οικιακοί 
χρήστες των Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται από 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου, οι οποίες αποτελούν το 11,78% του συνόλου των καταναλωτών, 
που αντιστοιχεί σε 2.526 καταλανωτές. Ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες 
(περιοχές που υδρεύονται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 8,26% 
του συνόλου των καταναλωτών, που αντιστοιχεί σε 1.771 καταλανωτές. Ακολουθούν 
οι οικιακοί χρήστες της Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που δεν υδρεύονται από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 4,52% του συνόλου των καταναλωτών, που 
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αντιστοιχεί σε 968 καταλανωτές. Ακολουθούν οι χρήστες που εντάσσονται στα ειδικά 
τιμολόγια για όλες τις Δ.Ε., όπου και συγκεντρώνεται το 3,38% του συνόλου των 
καταναλωτών, που αντιστοιχεί σε 724 καταλανωτές. Ακολουθούν οι χρήστες 
Δημοσίου και Δημοτικού τιμολογίου για όλες τις Δ.Ε., όπου και συγκεντρώνεται το 
1,12% του συνόλου των καταναλωτών, που αντιστοιχεί σε 240 καταλανωτές. 
Ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες των Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές 
που δεν υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 0,18% 
του συνόλου των καταναλωτών, που αντιστοιχεί σε 39 καταλανωτές. Τέλος, 
ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες της Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που δεν 
υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 0,14% του 
συνόλου των καταναλωτών, που αντιστοιχεί σε 31 καταλανωτές. 
Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 25: Κατανάλωση ανά είδος τιμολογίων της ΔΕΥΑ Ναυπλίου έτους 2019 

1.388.213
51,99%

402.269
15,07%

86.584
3,24%

9.692
0,36%

13,20%

15.031
0,56%

120.698
4,52%

295.141
11,05%

Μ3 κατανάλωσης

Οικιακό (περιοχές που υδρεύονται 
από ΔΕΥΑ Ναυπλίου)

Επαγγελματικό (περιοχές που 
υδρεύονται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου)

Οικιακό Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που 
δεν υδρεύονται από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου)
Επαγγελματικό Δ.Ε. Ασίνης 
(περιοχές που υδρεύονται από 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου)
Οικιακό Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας 
(περιοχές που δεν υδρεύονται από 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου)
Επαγγελματικό Δ.Ε. Μιδέας και Ν. 
Τίρυνθας (περιοχές που υδρεύονται 
από ΔΕΥΑ Ναυπλίου)
Ειδικά Τιμολόγια ( όλες τις Δ.Ε.)

Δημόσιο (όλες τις Δ.Ε.)

 
 
Όπως αποτυπώνεται από το παραπάνω διάγραμμα, ο μεγαλύτερος καταναλωτής 
είναι οι οικιακοί χρήστες (περιοχές που υδροδοτούνται από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου), 
όπου και συγκεντρώνεται το 51,99% του συνόλου των καταναλώσεων, που 
αντιστοιχεί σε 1.388.213 m3. Ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες (περιοχές που 
υδροδοτούνται από τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 15,07% του 
συνόλου των καταναλώσεων, που αντιστοιχεί σε 402.269 m3. Ακολουθούν οι οικιακοί 
χρήστες Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές που δεν υδροδοτούνται από τη 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 13,20% του συνόλου των 
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καταναλώσεων, που αντιστοιχεί σε 352.591 m3. Ακολουθούν, οι χρήστες Δημοσίου 
και Δημοτικού τιμολογίου, όπου και συγκεντρώνεται το 11,05% του συνόλου των 
καταναλώσεων, που αντιστοιχεί σε 295.141 m3. Ακολουθούν, οι χρήστες που 
εντάσσονται στα ειδικά τιμολόγια, όπου και συγκεντρώνεται το 4,52% του συνόλου 
των καταναλώσεων, που αντιστοιχεί σε 120.698 m3. Ακολουθούν, οι οικιακοί χρήστες 
Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που δεν υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και 
συγκεντρώνεται το 3,24% του συνόλου των καταναλώσεων, που αντιστοιχεί σε 
86.584 m3. Ακολουθούν, οι επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας 
(περιοχές που δεν υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται 
το 0,56% του συνόλου των καταναλώσεων, που αντιστοιχεί σε 15.031 m3. Τέλος. 
ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που δεν 
υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 0,36% του 
συνόλου των καταναλώσεων, που αντιστοιχεί σε 9.692 m3. 
Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 26: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά είδος τιμολογίων της ΔΕΥΑ 
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Όπως αποτυπώνεται από το παραπάνω διάγραμμα, περισσότερα έσοδα ύδρευσης 
βεβαιώνονται από του χρήστες Δημοσίου – Δημοτικού τιμολογίου, όπου και 
συγκεντρώνεται το 39,40% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που 
αντιστοιχεί σε 565.624,40 €. Ακολουθούν οι οικιακοί χρήστες (περιοχές όπου 
υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 37,01% του 
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συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που αντιστοιχεί σε 531.283,69 €. 
Ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες (περιοχές όπου υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 16,35% του συνόλου των βεβαιωθέντων 
εσόδων ύδρευσης, που αντιστοιχεί σε 234.660,12 €. Ακολουθούν οι επαγγελματικοί 
χρήστες (περιοχές όπου υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και 
συγκεντρώνεται το 16,35% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που 
αντιστοιχεί σε 234.660,12 €. Ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες (περιοχές όπου 
υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 16,35% του 
συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που αντιστοιχεί σε 234.660,12 €. 
Ακολουθούν οι οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές που δεν 
υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 4,01% του 
συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που αντιστοιχεί σε 57.579,89 €. 
Ακολουθούν οι χρήστες που εντάσσονται στα ειδικά τιμολόγια, όπου και 
συγκεντρώνεται το 1,44% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που 
αντιστοιχεί σε 20.664,31 €. Ακολουθούν οι οικιακοί χρήστες Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές 
που δεν υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 1,42% 
του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που αντιστοιχεί σε 20.336,10 €. 
Ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας (περιοχές που 
δεν υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 0,22% του 
συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που αντιστοιχεί σε 3.183,83 €. 
Τέλος, ακολουθούν οι επαγγελματικοί χρήστες Δ.Ε. Ασίνης (περιοχές που δεν 
υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου), όπου και συγκεντρώνεται το 0,16% του 
συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης, που αντιστοιχεί σε 2.229,16 €. 
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά 
υδρόμετρο για τους καταναλωτές της ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ανέρχεται σε 124,52 
m3/υδρόμετρο/έτος. 
Έχοντας αναλύσει τις κατηγορίες των καταναλωτών, αλλά και τις καταναλώσεις των 
κατηγοριών των καταναλωτών, αναλύουμε την υφιστάμενη πολιτική τιμολόγησης της 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου που σήμερα έχει ως ακολούθως: 
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Πίνακας 14: Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
Αιτιολογία 2020

Τέλη ύδρευσης - Οικιακό και Επαγγελματικό τιμολόγιο Σε €

Τιμολόγιο ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2μηνης και 4μηνης κατανάλωσης για οικιακή χρήση (Δ.Ε. 
Ναυπλίου) και 4μηνης κατανάλωσης (Δ.Ε. Ασίνης, Νέας Τίρυνθας και ΤΚ Αγ. Τριάδα - 
Παναρίτι και Ανύφι της Δ.Ε. Μιδέας) για περιοχές που υδρεύονται με πόσιμο νερό Ναυπλίου

0 - 60 μ3 0,34
61 - 120 μ3 0,50
121 - 200 μ3 0,70
201 - 300 μ3 0,80
301 - 400 μ3 1,00
401 > μ3 1,10

Τιμολόγιο ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2μηνης και 4μηνης κατανάλωσης για επαγγελματική χρήση (Δ.Ε. 
Ναυπλίου) και 4μηνης κατανάλωσης (Δ.Ε. Ασίνης, Νέας Τίρυνθας και ΤΚ Αγ. Τριάδα - 
Παναρίτι και Ανύφι της Δ.Ε. Μιδέας για περιοχές που υδρεύονται με πόσιμο νερό Ναυπλίου

0 - 100 μ3 0,36
101 - 200 μ3 0,60
201 - 400 μ3 0,80
401 - 2000 μ3 0,85
2001 > μ3 (ενιαία χρέωση ανά κυβικό) 0,90
Τιμολόγιο ΔΕΥΑ Ναυπλίου 4μηνης κατανάλωσης για οικιακή χρήση (Δ.Ε. Ασίνης) για περιοχές 
που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό Ναυπλίου
0 - 150 μ3 0,20
151 > μ3 0,50
Τιμολόγιο ΔΕΥΑ Ναυπλίου 4μηνης κατανάλωσης για επαγγελματική χρήση (Δ.Ε. Ασίνης) για 
περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό Ναυπλίου
0 - 1000 μ3 0,23
1001 > μ3 0,30
Τιμολόγιο ΔΕΥΑ Ναυπλίου 4μηνης κατανάλωσης για οικιακή χρήση (Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας και 
Δ.Ε. Μιδέας εκτός ΤΚ Αγ. Τριάδα - Παναρίτι και Ανύφι) για περιοχές που δεν υδροδοτούνται με 
πόσιμο νερό Ναυπλίου
0 - 150 μ3 0,13
151 > μ3 0,50
Τιμολόγιο ΔΕΥΑ Ναυπλίου 4μηνης κατανάλωσης για επαγγελματική χρήση (Δ.Ε. Νέας 
Τίρυνθας και Δ.Ε. Μιδέας εκτός ΤΚ Αγ. Τριάδα - Παναρίτι και Ανύφι) για περιοχές που δεν 
υδροδοτούνται με πόσιμο νερό Ναυπλίου
0 - 300 μ3 0,18
301 > μ3 0,25
Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών
Πολύτεκνοι (για τα πρώτα 320 μ3/4μηνο) 60,00%
Τρίτεκνοι (μέχρι τη ενηλικίωση του 1ου τέκνου για τα πρώτα 200 μ3/4μηνο) 50,00%
Συνταξιούχοι έως 10.000 € (για τα πρώτα 80 μ3/4μηνο) 50,00%
ΑΜΕΑ 67% - 79% (για τα πρώτα 80 μ3/4μηνο) 40,00%
ΑΜΕΑ 67% - 79% (για τα πρώτα 80 μ3/4μηνο) 50,00%
Άποροι (για τα πρώτα 80 μ3/4μηνο) 100,00%

Τέλη ύδρευσης - Λοιπά Σε €
Τιμολόγιο ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2μηνης και 4μηνης κατανάλωσης για Δημόσιο-Δήμο
0 > μ3 2,00

Ειδικό Τέλος 80%
Ειδικό Τέλος 80% 80,00%

Τέλη Αποχέτευσης
Τέλος χρήσης βιολογικού καθαρισμού
0 > μ3 70,00%

Πάγια Τέλη
Πάγιο τέλος ύδρευσης ανά 2μηνο (Πόλη Ναυπλίου) 8,00
Πάγιο τέλος ύδρευσης ανά 4μηνο (λοιπές ΤΚ της Δ.Ε. Ναυπλίου, Δ.Ε. Μιδέας, Ασίνης και Νέας
Τίρυνθας) 16,00

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Από τα αντληθέντα στοιχεία ΔΕΥΑ Ναυπλίου, αλλά και την υφιστάμενη τιμολογιακή 
πολιτική, διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία:  
1. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες στις 

περιοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από την ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ως 
ακολούθως: 
1.1. 1η κλίμακα 0-60 μ3 
1.2. 2η κλίμακα 61-120 μ3 
1.3. 3η κλίμακα 121-200 μ3 
1.4. 4η κλίμακα 201-300 μ3 
1.5. 5η κλίμακα 301-400 μ3 
1.6. 6η κλίμακα 401 > μ3 

2. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους επαγγελματικούς χρήστες 
στις περιοχές που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από την ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ως 
ακολούθως: 
2.1. 1η κλίμακα 0-100 μ3 
2.2. 2η κλίμακα 101-200 μ3 
2.3. 3η κλίμακα 201-400 μ3 
2.4. 4η κλίμακα 401-2000 μ3 
2.5. 5η κλίμακα 2001 > μ3 

3. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους οικιακούς χρήστες στις 
περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από την ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ως 
ακολούθως: 
3.1. 1η κλίμακα 0-150 μ3 
3.2. 2η κλίμακα 151 > μ3 

4. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους επαγγελματικούς χρήστες 
της Δ.Ε. Ασίνης στις περιοχές που δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό από την 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ως ακολούθως: 
4.1. 1η κλίμακα 0-1000 μ3 
4.2. 2η κλίμακα 1001 > μ3 

5. εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο, με κλίμακα για τους επαγγελματικούς χρήστες 
των Δ.Ε. Μιδέας και Ν. Τίρυνθας, στις περιοχές που δεν υδροδοτούνται με 
πόσιμο νερό από την ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ως ακολούθως: 
5.1. 1η κλίμακα 0-300 μ3 
5.2. 2η κλίμακα 301 > μ3 

6. εφαρμόζει τιμολόγιο για το Δημόσιο και τον Δήμου Ναυπλίου ανεξαρτήτου 
κατανάλωσης με τιμή 2,00 €/m3 

7. εφαρμόζει τιμολόγιο για τους μεγάλους καταναλωτές με τιμή 0,90 €/m3 
8. ως προς το πάγιο η επιχείρηση εφαρμόζει χρέωση σε € 
9. επιβάλλει τέλος αποχέτευσης 70% στους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με την 

αποχέτευση 
10. δεν επιβάλλει τέλος χρήσης οβρίων 
11. δεν επιβάλλει τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά έκδοση λογαριασμού 
12. επιβάλλει ειδικό τέλος 80% 
13. εκδίδει λογαριασμούς νερού 2μηνο και 4μηνο. 
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Παραθέτουμε παράλληλα στον πίνακα που ακολουθεί και την μέση και μεσοσταθμική 
τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ της Χώρας, των τελευταίων 19 ετών (2000-2018), 
αντιπαραβάλλοντας και την αντίστοιχη μεσοσταθμισμένη τιμή / Μ3 νερού της ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου στα έτη 2015 ως και 2018. Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνουμε ότι 
στις ΔΕΥΑ της Χώρας η μέση τιμή σήμερα διαμορφώνεται σε 1,61 €/Μ3, με την μέση 
αύξηση να ανέρχεται σε 2,49% για όλα τα έτη αναφοράς, ενώ η μέση σταθμισμένη 
τιμή που είναι και η αντιπροσωπευτικότερη ανέρχεται σε 1,57 €/Μ3 με την μέση 
αύξηση να ανέρχεται σε 4,31% για όλα τα έτη αναφοράς. Αντίστοιχα για την ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου η μέση σταθμισμένη τιμή ανέρχεται σε 1,17 €/Μ3 με την μέση μείωση να 
ανέρχεται σε 2,99% για όλα τα έτη αναφοράς. 
 
Πίνακας 15: Τιμολογιακή πολιτική Επιχειρήσεων Ύδρευσης (Μέση τιμή & μέση 
σταθμισμένη τιμή ανά Μ3 ΔΕΥΑ και ΔΕΥΑ Ναυπλίου στα έτη 2015-2018) 

α/α Έτη

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 
Ναυπλίου

Αύξηση Μέσης 
Σταθμισμένης 
τιμής ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου

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% 1,23 0,00%
17 2016 1,61 0,00% 1,57 0,00% 1,24 0,85%
18 2017 1,61 0,00% 1,57 0,00% 1,15 -7,30%
19 2018 1,61 0,00% 1,57 0,00% 1,08 -5,52%

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΤΗ 2015 – 
2018

Πηγή: ΕΔΕΥΑ, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος (Μέση τιμή ανά 
κυβικό μέτρο νερού συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στα έτη 2000-2018) 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι για τις ΔΕΥΑ οι 
μέσες τιμές και οι σταθμισμένες μέσες τιμές ως και το έτος 2006 αυξάνονταν οριακά 
με εξαίρεση το έτος 2002, όπου παρουσιάσθηκε μείωση της τιμής κατά 3,66%, όπου 
πιθανόν λόγω των δημοτικών εκλογών του 2002 υπήρξε μείωση της τιμής. Αντίθετα 
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 2017 διαπιστώνουμε 
ότι, για μεν το 2009 παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 17,17%, στο έτος 2010 
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παρουσιάζεται μείωση της τάξης του 7,76%, στα έτη 2011 και 2012 παρατηρείται 
αύξηση της τάξης του 6,54% και 17,54% αντίστοιχα και τέλος στα τέσσερα τελευταία 
έτη παρατηρείται μείωση και ισοσκέλιση της τιμής κατά 1,49% και 0,00% αντίστοιχα. 
Το έτος 2015 παρατηρείται αύξηση της τιμής κατά 18,94%, ενώ μέχρι και το έτος 
2018 παρατηρείται ισοσκέληση της τιμής.  
Αντίθετα για την ΔΕΥΑ Ναυπλίου και με βάση τα στοιχεία των ετών 2015-2018 
διαπιστώνουμε μέση σταθμισμένη μείωση της τάξης του 2,99%. Ειδικά στα τελευταία 
έτη στο σύνολο της Χώρας παρουσιάζεται μείωση της τιμής του νερού, λόγω της 
γενικής ύφεσης που παρατηρείται στη Χώρα. 
 
Διάγραμμα 27: Μέσες τιμές νερού ανά m3 στα έτη 2015-2018 
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Μέση Τιμή ΔΕΥΑ όπως διαμορφώνεται στα 0-100 Μ3 Μέση Σταθμισμένη Τιμή ΔΕΥΑ
Μέση Σταθμισμένη Τιμή ΔΕΥΑ Ναυπλίου

 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑ Ναυπλίου, 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 2018 
έχουν ως ακολούθως. 
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Πίνακας 16: Μέση σταθμισμένη τιμή/Μ3 για τον καταναλωτή στο έτος 2018 

α/α Φορέας Μέση σταθμισμένη τιμή/Μ3 

για τον καταναλωτή στο 2018
Εξυπηρετούμενος 

Πληθυσμός

1 ΔΕΥΑ Ναυπλίου 1,08 40.000
2 ΕΥΑΘ Α.Ε. 1,31 1.015.000
3 ΔΕΥΑ 1,57 5.160.000
4 ΕΥΔΑΠ A.E. 1,07 4.600.000

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

1,33 10.815.000

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
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 Ναυπλίου είναι 
χαμηλότερη των μέσων σταθμισμένων τιμών των ΔΕΥΑ κατά 30,93%, ενώ έναντι της 
ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι χαμηλότερη κατά 17,22% και υψηλότερη κατά 
1,34% 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.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ m3 ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΝΑ 
Μ3 ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
Έχει ήδη αναφερθεί ότι τα έσοδα ύδρευσης - αποχέτευσης πρέπει να καλύπτουν 
υποχρεωτικά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που αφορούν, αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων - συντηρήσεις, φόρους - 
τέλη, διάφορα έξοδα, τοκοχρεολύσια συναφθέντων δανείων και αποσβέσεις παγίων 
εγκαταστάσεων. 
Συγχρόνως η Οδηγία 2000/60/ΕΚ4 και ειδικότερα το άρθρο 9 αναφέρει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για το περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανάλυση που διεξάγεται 
σύμφωνα με το παράρτημα III, και ειδικότερα σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του 
νερού θα παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τους υδατικούς πόρους με την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων 
χρήσεων νερού. 
Στη συνέχεια στο άρθρο 12 του Ν. 3199/20035 αναφέρεται ο καθορισμός διαδικασιών, 
μεθόδων και τα επίπεδα ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες 
χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη: α) την ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών α-
πορροής, β) την επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 
στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, γ) την οικονομική 
ανάλυση που διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15, δ) την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ε) τα 
κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης, καθώς 
και τις γεωγραφικές και τις κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής. 
Tο Π.Δ. 51/20076 στο άρθρο 8 αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστους για 
υπηρεσίες ύδατος κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV του εν λόγω διατάγματος 
και σύμφωνα με την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», όπου η οικονομική ανάλυση 
πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της προσφοράς και της 
ζήτησης του ύδατος και όταν απαιτείται να υπολογίζεται ο όγκος, οι τιμές και το 
κόστος των υπηρεσιών ύδατος κατά χρήση ύδατος, να υπολογίζονται οι σχετικές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων για επενδύσεις και να 
επιλέγεται ο αποτελεσματικότερος συνδυασμός μέτρων για τις χρήσεις ύδατος, 
βάσει των υπολογισμών του δυνητικού κόστους των μέτρων αυτών. Ο 
υπολογισμός του συνολικού κόστους υπηρεσιών νερού (διάγραμμα 9) πρέπει να 
περιλαμβάνει: 

 
4 Οδηγία 2000/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 
5 Ν. 3199.03 (ΦΕΚ Α’ 280) Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
6 Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α’ αρ. φυλ. 54/08-03-2007) 
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 Το οικονομικό κόστος που περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης, το διαχειριστικό κόστος (ουσιαστικά το σταθερό και μεταβλητό 
κόστος) και το κόστος επενδύσεων. 

 Το κόστος φυσικών πόρων που αντιπροσωπεύει την απώλεια οφέλους λόγω 
περιορισμού των διαθέσιμων υδατικών πόρων σε βαθμό μεγαλύτερο του 
φυσικού ρυθμού ανανέωσής τους και τέλος 

 Το περιβαλλοντικό κόστος που αντιπροσωπεύει το κόστος από τις ζημιές που 
προκαλούνται από τη χρήση του νερού στο περιβάλλον και τα υδατικά 
οικοσυστήματα. 

 
Διάγραμμα 28:  Συνολικό Κόστος Υπηρεσιών Νερού 

 
 
Τέλος με την αριθ. οικ. 135275/17 (ΦΕΚ 1751 Β/22-05-2017) επήλθε έγκριση γενικών 
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και καθορίσθηκαν η 
μέθοδος και οι διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 
διάφορες χρήσεις του, όπου Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση σκοπός ήταν και 
είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών 
ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών 
αυτών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του 
κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού 
κόστους και του κόστους υδατικού πόρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 
3199/2003, όπως ισχύει και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 
51/2007, όπως ισχύει, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της 
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κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 
του ανωτέρω π.δ. και να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος 
χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση 
του ανθρώπου. 
Έχοντας υπόψη όλα όσα αναλύθηκαν ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαίτηση 
όπως η ΔΕΥΑ Ναυπλίου προχωρήσει σε μελέτη εφαμρογής, βάσει της μελέτης 
τιμολογιακής πολιτικής που έχει ήδη παραδοθεί στην επιχείρηση, με σκοπό – στόχο 
την καλύτερη τιμολόγηση στις κατηγορίες των χρηστών, αλλά και την ενίσχυση των 
κοινωνικών παροχών, μέσω της τιμολόγησης για τις ομάδες χρηστών που μπορούν 
να εισέλθουν στα νέα τιμολόγια. 
Πρώτο στοιχείο που εξετάζουμε, είναι ότι η ΔΕΥΑ Ναυπλίου πρέπει άμεσα να 
προβεί σε επανεκτίμηση της ωφέλιμης χρησιμότητας παγίων περιουσιακών 
στοιχείων της ΔΕΥΑ Ναυπλίου, λόγω του γεγονότος ότι η χρήση 2015 είναι η πρώτη 
χρήση εφαρμογής του Ν. 4308/14 με τον οποίο καθιερώθηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, των οποίων η τήρηση καθίσταται υποχρεωτική για την Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου. 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. Σε 
περίπτωση που οδηγηθούμε σε νέες ωφέλιμες ζωές και αντίστοιχα νέους 
συντελεστές αποσβέσεων, θα πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου Μητρώο παγίων για 
την χρήση 2018 και 2019 και στην συνέχεια να διενεργηθούν οι λογιστικές εγγραφές 
προσαρμογής των ΕΛΠ. Επιλέγοντας αυτή την διαδικασία η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, 
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 στοιχείο που εξετάζουμε, ότι το πάγιο τέλος, πρέπει να διαμορφωθεί και να 
προσαρμοσθεί σε 5,00 €/μήνα για τους οικιακούς χρήστες και σε 8,50 €/μήνα για το 
Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, ΝΠΔΔ. Στην Ελλάδα το μέσο 
ποσοστό πάγιου τέλους επί των εσόδων ανέρχεται σε 15%-35% και στην Ευρώπη 
κυμμαίνεται μεταξύ 10%  - 40%. 
Με δεδομένο ότι το κόστος ενέργειας της ΔΕΥΑ Ναυπλίου, ανέρχεται σε 1,22 εκ. € 
στο έτος 2018 και αποτελεί το 23,44% των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, αλλά 
και με δεδομένο ότι τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων δικτύων ύδρευσης, 
αποχέτευσης, ΕΕΛ, αντλιοστάσιων ύδρευσης – αποχέτευσης ξεπερνούν τα 1,09 εκ. € 
ετησίως που αποτελούν 20,74% των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, θεωρούμε 
ότι το πάγιο τέλος πρέπει να αναπροσαρμοσθεί, ώστε η εταιρεία να καλύπτει από το 
εν λόγω έσοδο το ενεργειακό κόστος και ένα μέρος του κόστους επισκευών και 
συντηρήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ΕΕΛ. 
Προς τον σκοπό αυτό θεωρούμε ότι το πάγιο τέλος θα πρέπει να προσεγγίζει 
ποσοστό της τάξης του 29,00% με 30,00% με διαφοροποιημένη όμως τιμολόγηση, 
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ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ετοιμότητα των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Εφαρμόζοντας το ανωτέρω θεωρούμε ότι: 
1. Το πάγιο τέλος θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα 5,00 €/μήνα για τους οικιακούς 

χρήστες 
2. Το πάγιο τέλος για το Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, 

ΝΠΔΔ θα πρέπει να ανέλθει σε 8,50 €/μήνα 
Με την εν λόγω αναπροσαρμογή το πάγιο τέλος θα προσεγγίζει το 29,70% των 
συνολικών εσόδων της εταιρείας και θα καλύπτει πλήρως την ετοιμότητα των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Τρίτο στοιχείο που εξετάζουμε, είναι να θεσμοθετηθεί τέλος αντικατάστασης 
υδρομέτρου ανά έκδοση λογαριασμού που θα ανέρχεται σε 1,50 €/μήνα και θα 
προορίζεται για αντικατάσταση υδρομέτρων νέας τεχνολογίας. 
Τέταρτο στοιχείο που εξετάζουμε, είναι οι υφιστάμενες κλίμακες να παραμείνουν ως 
έχουν, για την πρώτη 2ετία και τροποποίηση αυτής για τις ΔΚ και ΤΚ εκτός της πόλης 
του Ναυπλίου στην επόμενη 3ετία, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλα όσα 
προβλέπονται από την ΚΥΑ περί έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και 
τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017), όπου λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και τις ειδικές κατηγορίες πολιτών. Αυτό 
που απαιτείται να τροποποιηθεί είναι η τιμή ανά Μ3 και κλίμακα, ώστε να προσιδιάζει 
όλα όσα προβλέπει η ΚΥΑ. Παράλληλα με δεδομένο ότι έχει παρέλθει 30ετία από την 
λειτουργία της ΔΕΥΑ θεωρούμε ότι η Επιχείρηση πρέπει να προβεί σε ενσωμάτωση 
του Ειδικού Τέλους 80% στην τιμή του νερού, ώστε να επιτύχει τελικά μείωση 
κόστους για τους δημότες, λόγω του γεγονότος ότι το Ειδικό Τέλος 80% λαμβάνει 
ΦΠΑ μεγαλύτερο από ότι η Ύδρευση. Προς τον σκοπό αυτό θεωρούμε ότι οι 
κλίμακες των τιμολογίων θα πρέπει να έχουν ως ακολούθως: 
 
Πίνακας 17: Προτεινόμενη κλίμακα τιμολογίων σε οικιακή χρήση για περιοχές που 
υδροδοτούνται από ΔΕΥΑ Ναυπλίου 

Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-30 Μ3 0,4500 0,4545 0,4590 0,4636 0,4683

2η κλίμακα 0-60 Μ3 0,5500 0,5555 0,5611 0,5667 0,5723

3η κλίμακα 61-100 Μ3 0,8500 0,8585 0,8671 0,8758 0,8845

4η κλίμακα 101-150 Μ3 1,0000 1,0100 1,0201 1,0303 1,0406

5η κλίμακα 151-300 Μ3 1,3000 1,3130 1,3261 1,3394 1,3528

6η κλίμακα 301-500 Μ3 1,5000 1,5150 1,5302 1,5455 1,5609

 7η κλίμακα 501 > Μ3 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0200
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 

 
Με την εν λόγω κλίμακα, διαπιστώνουμε ότι ποσοστό 88,16% των οικιακών χρηστών 
βρίσκονται σε καταναλώσεις ως 120 Μ3/4μηνο, ενώ στην τελευταία κλίμακα θα 
βρίσκεται το 0,12%. Η τιμολόγηση θα ακολουθήσει πληθωριστική αναπροσαρμογή, 
καθόλη την διάρκεια της 5ετίας που αναλύουμε.  
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Ως προς το τιμολόγιο των επαγγελματικών χρηστών και ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων προτείνεται η να εφαρμοσθεί όπως αυτό που αναγράφεται στον πίνακα 
που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 18: Προτεινόμενη τιμολόγηση για Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις – 
Επαγγελματικούς Χρήστες ΔΚ & ΤΚ που υδροδοτούνται με πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις - Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που 
υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-50 Μ3 0,6000 0,6060 0,6121 0,6182 0,6244
2η κλίμακα 51-100 Μ3 1,0000 1,0100 1,0201 1,0303 1,0406

3η κλίμακα 151-300 Μ3 1,3000 1,3130 1,3261 1,3394 1,3528
4η κλίμακα 301-500 Μ3 1,5000 1,5150 1,5302 1,5455 1,5609

5η κλίμακα 501 > Μ3 2,0000 2,0200 2,0402 2,0606 2,0812
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 
 
Πίνακας 19: Προτεινόμενη τιμολόγηση ανά κλίμακα σε περιοχές που δεν 
υδροδοτούνται από την ΔΕΥΑ Ναυπλίου (Οικιακή και Επαγγελματική χρήση) και 
Δημόσιο ΔΕΥΑ Ναυπλίου 

Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-150 Μ3 0,4500 0,4545

2η κλίμακα 151-250 Μ3 0,9000 0,9090
3η κλίμακα  251 > Μ3 1,5000 1,5150

Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-30 Μ3 0,3672 0,4173 0,4683
2η κλίμακα 0-60 Μ3 0,4488 0,5100 0,5723

3η κλίμακα 61-100 Μ3 0,6937 0,7882 0,8845
4η κλίμακα 101-150 Μ3 0,8161 0,9273 1,0406
5η κλίμακα 151-300 Μ3 1,0609 1,2055 1,3528
6η κλίμακα 301-500 Μ3 1,2241 1,3909 1,5609

 7η κλίμακα 501 > Μ3 1,6000 1,8000 2,0200
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο 

νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-300 Μ3 0,5500 0,5555
2η κλίμακα 301 - 500 Μ3 0,9000 0,9090

3η κλίμακα  501 > Μ3 1,5000 1,5150
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο 

νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή
1η κλίμακα 0-100 Μ3 0,6121 0,6182 0,6244

2η κλίμακα 101-200 Μ3 1,0201 1,0303 1,0406
3η κλίμακα 201-400 Μ3 1,3261 1,3394 1,3528

4η κλίμακα 401-2000 Μ3 1,5302 1,5455 1,5609
5η κλίμακα 2001 > Μ3 2,0402 2,0606 2,0812

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 
 
Ως προς το Δημόσιο, τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, προτείνεται η 
τιμολόγηση που περιγράφεται παρακάτω: 
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Πίνακας 20: Προτεινόμενη τιμολόγηση Δημοσίου, Δήμου και Νομικών Προσώπων που 
υδροδοτούνται από την ΔΕΥΑ Ναυπλίου 

Δημόσιο - Δήμος Τιμή

1η κλίμακα 0 - 100 > Μ3 1,1000 1,1110 1,1221 1,1333 1,1447
2η κλίμακα 101 - 200 Μ3 1,8000 1,8180 1,8362 1,8545 1,8731

  3η κλίμακα 201 > Μ3 2,1500 2,1715 2,1932 2,2151 2,2373
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 
 
Πέμπτο στοιχείο που εξετάζουμε είναι η περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμών. 
Θεωρούμε ότι η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, θα πρέπει να συνεχίζει να εφαρμόζει έκδοση 
λογαριασμών ανά 2μηνο έναντι με εκκαθάριση ανά 4μηνο για την πόλη των 
Ναυπλίου και για τις λοιπές ΤΚ. 
Έκτο στοιχείο που εξετάζουμε είναι το τέλος αποχέτευσης λυμάτων που προτείνεται 
να ανέρχεται σε 80% της αξίας νερού. 
Τέλος, ένα έβδομο στοιχείο που θα πρέπει να προχωρήσει η εταιρεία, είναι αυτό της 
διεύρυνσης των ειδικών τιμολογίων, τα οποία σήμερα υφίστανται, αλλά πρέπει να 
κινηθεί προς την κατεύθυνση επιπλέον κατηγοριών που θα τυγχάνουν ειδικών 
τιμολογίων. 
Προς τον σκοπό αυτό και με βάση τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί προχωρούμε σε 
ανάλυση στο δεύτερο μέρος, όπου αφενός εξετάζονται οι προτεινόμενες εσωτερικές 
τροποποιήσεις στο υφιστάμενο σήμερα τιμολόγιο, αφετέρου ακολουθεί μελέτη 
κόστους-οφέλους, όπου και αποτυπώνεται η προτεινόμενη τιμολόγηση με τα 
προσδωκόμενα έσοδα και τις προσδοκώμενες λειτουργικές δαπάνες σε βάθος 
5ετίας. 
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ΜΕΡΟΣ Β – ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ 
 
Γενικά στοιχεία για τη μελέτη Κόστους – Οφέλους 
 
Η παρούσα μελέτη εφαρμογής που αποτελεί συνέχεια της μελέτης κοστολόγησης – 
τιμολόγησης που παραδόθηκε στην ΔΕΥΑ, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου, ώστε να καθίσταται περισσότερο κατανοητή και δυνατή η λήψη οριστικών 
αποφάσεων για την υλοποίηση της της τιμολόγησης. 
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την μελέτη είναι σε συμφωνία με τον Οδηγό 
Κόστους-Οφέλους 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. 
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. 
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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. 
 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 πάρουν 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 του σχεδίου επένδυσης που υποβάλλεται είναι: 
1. Η βιωσιμότητα της επένδυσης. 
2. Η βελτίωση στην κατανομή των εθνικών πόρων 
3. Η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του εθνικού προϊόντος. 
4. Η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος μεταξύ των παραγωγικών ομάδων ή 
περιοχών και τέλος 



Ειδική Μελέτη Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2020 

 

  64 

5. Η παραγωγή κοινωνικά επιθυμητών αγαθών με ιδιαίτερη κοινωνική αξία. 
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. 
 
Ποσοτικός Προσδιορισμός εσόδων - Παραδοχές Τιμολόγησης 
 
Θεωρούμε ότι:  
 
1. Ο πληθωρισμός σε όλη τη διάρκεια της οικονομοτεχνικής μελέτης που 

αναλύουμε (έτη 2020-2024) αυξάνεται ετησίως κατά 1%. 
2. Ο αριθμός των κατοίκων που εξυπηρετούνται αυξάνεται ετησίως κατά 0,5%. 
3. Ο αριθμός των υδρομέτρων της επιχείρησης καθόλη την διάρκεια της μελέτης 

που αναλύουμε αυξάνεται ετησίως κατά 0,5%. 
4. Η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο σε όλη την διάρκεια της μελέτης που 

αναλύεται ανέρχεται σε 126,00 Μ3/υδρόμετρο. Στην εν λόγω κατανάλωση έχει 
ενσωματωθεί και η κατανάλωση του συνόλου του Δήμου Ναυπλίου. 

5. Το Ειδικό Τέλος 80%, καταργείται και ενσωματώνεται στην τιμή του νερού. 
6. Η τιμολόγηση της αποχέτευσης (όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης) θα 

ανέρχεται σε 80% επί της αξίας του νερού και ακολουθεί την πορεία της 
τιμολόγησης της ύδρευσης.  

7. Το πάγιο τέλος ανέρχεται στα 5,00 €/μήνα για το σύνολο της αστικής χρήσης και 
σε 8,50 €/μήνα για το Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.  

8. Το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά μήνα θα ανέρχεται σε 1,50 €/μήνα και 
θα προορίζεται για αντικατάσταση υδρομέτρων νέας τεχνολογίας. 

9. Η έκδοση λογαριασμών ανά 2μηνο έναντι με 4μηνο εκκαθάριση, για το σύνολο 
των χρηστών του Δήμου.  

 
Με δεδομένο το εύρος της μέσης κατανάλωσης που ανέρχεται σε 126 Μ3/έτος για το 
σύνολο των δημοτών, θεωρούμε ότι η πλέον καλύτερη πρόταση για την μελέτη 
εφαρμογής είναι αυτή, όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω.  
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Πίνακας 21: Κλίμακες τιμολόγησης προς διερεύνηση 
Τιμολόγηση των υπηρεσιών Χρηστών

Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-30 Μ3 0,4500 0,4545 0,4590 0,4636 0,4683

2η κλίμακα 0-60 Μ3 0,5500 0,5555 0,5611 0,5667 0,5723

3η κλίμακα 61-100 Μ3 0,8500 0,8585 0,8671 0,8758 0,8845

4η κλίμακα 101-150 Μ3 1,0000 1,0100 1,0201 1,0303 1,0406

5η κλίμακα 151-300 Μ3 1,3000 1,3130 1,3261 1,3394 1,3528

6η κλίμακα 301-500 Μ3 1,5000 1,5150 1,5302 1,5455 1,5609

 7η κλίμακα 501 > Μ3 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0200
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις - Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που 

υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή
1η κλίμακα 0-50 Μ3 0,6000 0,6060 0,6121 0,6182 0,6244

2η κλίμακα 51-100 Μ3 1,0000 1,0100 1,0201 1,0303 1,0406
3η κλίμακα 151-300 Μ3 1,3000 1,3130 1,3261 1,3394 1,3528
4η κλίμακα 301-500 Μ3 1,5000 1,5150 1,5302 1,5455 1,5609

5η κλίμακα 501 > Μ3 2,0000 2,0200 2,0402 2,0606 2,0812
Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 

ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-150 Μ3 0,4500 0,4545

2η κλίμακα 151-250 Μ3 0,9000 0,9090
3η κλίμακα  251 > Μ3 1,5000 1,5150

Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-30 Μ3 0,3672 0,4173 0,4683
2η κλίμακα 0-60 Μ3 0,4488 0,5100 0,5723

3η κλίμακα 61-100 Μ3 0,6937 0,7882 0,8845
4η κλίμακα 101-150 Μ3 0,8161 0,9273 1,0406
5η κλίμακα 151-300 Μ3 1,0609 1,2055 1,3528
6η κλίμακα 301-500 Μ3 1,2241 1,3909 1,5609

 7η κλίμακα 501 > Μ3 1,6000 1,8000 2,0200
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο 

νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-300 Μ3 0,5500 0,5555
2η κλίμακα 301 - 500 Μ3 0,9000 0,9090

3η κλίμακα  501 > Μ3 1,5000 1,5150
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο 

νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή
1η κλίμακα 0-100 Μ3 0,6121 0,6182 0,6244

2η κλίμακα 101-200 Μ3 1,0201 1,0303 1,0406
3η κλίμακα 201-400 Μ3 1,3261 1,3394 1,3528

4η κλίμακα 401-2000 Μ3 1,5302 1,5455 1,5609
5η κλίμακα 2001 > Μ3 2,0402 2,0606 2,0812

Δημόσιο - Δήμος Τιμή

1η κλίμακα 0 - 100 > Μ3 1,1000 1,1110 1,1221 1,1333 1,1447
2η κλίμακα 101 - 200 Μ3 1,8000 1,8180 1,8362 1,8545 1,8731

  3η κλίμακα 201 > Μ3 2,1500 2,1715 2,1932 2,2151 2,2373

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Με την εν λόγω κλίμακα, διαπιστώνουμε ότι ποσοστό 88,12% των οικιακών χρηστών 
βρίσκονται στα 60 Μ3/4μηνο, ενώ στην τελευταία κλίμακα θα βρίσκεται το 2,11%. Η 
τιμολόγηση θα αναπροσαρμόζεται πληθωριστικά καθόλη την διάρκεια της περιόδου 
που εξετάζουμε.  
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Με βάση τα ανωτέρω παραθέτουμε πίνακα τιμών για τα πρώτα 60 Μ3 που 
αποτελούν το μεγάλο όγκο του συνόλου των καταναλωτών, παραθέτοντας τόσο τις 
τιμές που καταβάλλουν οι χρήστες με την υφιστάμενη κλίμακα, όσο και την τιμή που 
θα καταβάλλουν οι χρήστες με την προτεινόμενη τιμολόγηση. Στα πρώτα 60 Μ3, 
βρίσκεται το 88,05% του συνόλου των οικιακών χρηστών. 
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Πίνακας 22: Σύγκριση υφιστάμενου τιμολογίου και τιμολογίου μελέτης στα πρώτα 60Μ3 

M3

Πάγιο 
Ύδρευσης

Τιμή 
νερού

Τιμή Ειδ. 
Τέλους 

Τιμή 
αποχέτευσης ΦΠΑ

Σύνολο 
καταβολής 

υφιστάμενου 
λογαριασμού

Πάγιο 
Ύδρευσης

Τέλος 
Αντικατάστασης 

Υδρομέτρου

Τιμή 
νερού

Τιμή 
αποχέτευσης ΦΠΑ

Σύνολο 
καταβολής 

προτεινόμενου 
λογαριασμού

1 8,00 0,36 0,29 0,25 2,10 11,00 10,00 1,50 0,45 0,36 2,90 15,21
2 8,00 0,72 0,58 0,50 2,27 12,07 10,00 1,50 0,90 0,72 3,05 16,17
3 8,00 1,08 0,86 0,76 2,45 13,15 10,00 1,50 1,35 1,08 3,19 17,12
4 8,00 1,44 1,15 1,01 2,63 14,23 10,00 1,50 1,80 1,44 3,34 18,08
5 8,00 1,80 1,44 1,26 2,80 15,30 10,00 1,50 2,25 1,80 3,48 19,03
6 8,00 2,16 1,73 1,51 2,98 16,38 10,00 1,50 2,70 2,16 3,63 19,99
7 8,00 2,52 2,02 1,76 3,15 17,45 10,00 1,50 3,15 2,52 3,77 20,94
8 8,00 2,88 2,30 2,02 3,33 18,53 10,00 1,50 3,60 2,88 3,92 21,90
9 8,00 3,24 2,59 2,27 3,51 19,61 10,00 1,50 4,05 3,24 4,06 22,85

10 8,00 3,60 2,88 2,52 3,68 20,68 10,00 1,50 4,50 3,60 4,21 23,81
11 8,00 3,96 3,17 2,77 3,86 21,76 10,00 1,50 4,95 3,96 4,35 24,76
12 8,00 4,32 3,46 3,02 4,04 22,84 10,00 1,50 5,40 4,32 4,50 25,72
13 8,00 4,68 3,74 3,28 4,21 23,91 10,00 1,50 5,85 4,68 4,64 26,67
14 8,00 5,04 4,03 3,53 4,39 24,99 10,00 1,50 6,30 5,04 4,79 27,63
15 8,00 5,40 4,32 3,78 4,57 26,07 10,00 1,50 6,75 5,40 4,93 28,58
16 8,00 5,76 4,61 4,03 4,74 27,14 10,00 1,50 7,20 5,76 5,08 29,54
17 8,00 6,12 4,90 4,28 4,92 28,22 10,00 1,50 7,65 6,12 5,22 30,49
18 8,00 6,48 5,18 4,54 5,10 29,30 10,00 1,50 8,10 6,48 5,37 31,45
19 8,00 6,84 5,47 4,79 5,27 30,37 10,00 1,50 8,55 6,84 5,51 32,40
20 8,00 7,20 5,76 5,04 5,45 31,45 10,00 1,50 9,00 7,20 5,66 33,36
21 8,00 7,56 6,05 5,29 5,62 32,52 10,00 1,50 9,45 7,56 5,80 34,31
22 8,00 7,92 6,34 5,54 5,80 33,60 10,00 1,50 9,90 7,92 5,95 35,27
23 8,00 8,28 6,62 5,80 5,98 34,68 10,00 1,50 10,35 8,28 6,09 36,22
24 8,00 8,64 6,91 6,05 6,15 35,75 10,00 1,50 10,80 8,64 6,24 37,18
25 8,00 9,00 7,20 6,30 6,33 36,83 10,00 1,50 11,25 9,00 6,38 38,13
26 8,00 9,36 7,49 6,55 6,51 37,91 10,00 1,50 11,70 9,36 6,53 39,09
27 8,00 9,72 7,78 6,80 6,68 38,98 10,00 1,50 12,15 9,72 6,67 40,04
28 8,00 10,08 8,06 7,06 6,86 40,06 10,00 1,50 12,60 10,08 6,82 41,00
29 8,00 10,44 8,35 7,31 7,04 41,14 10,00 1,50 13,05 10,44 6,96 41,95
30 8,00 10,80 8,64 7,56 7,21 42,21 10,00 1,50 13,50 10,80 7,11 42,91
31 8,00 11,16 8,93 7,81 7,39 43,29 10,00 1,50 14,05 11,24 7,28 44,07
32 8,00 11,52 9,22 8,06 7,56 44,36 10,00 1,50 14,60 11,68 7,46 45,24
33 8,00 11,88 9,50 8,32 7,74 45,44 10,00 1,50 15,15 12,12 7,64 46,41
34 8,00 12,24 9,79 8,57 7,92 46,52 10,00 1,50 15,70 12,56 7,82 47,58
35 8,00 12,60 10,08 8,82 8,09 47,59 10,00 1,50 16,25 13,00 7,99 48,74
36 8,00 12,96 10,37 9,07 8,27 48,67 10,00 1,50 16,80 13,44 8,17 49,91
37 8,00 13,32 10,66 9,32 8,45 49,75 10,00 1,50 17,35 13,88 8,35 51,08
38 8,00 13,68 10,94 9,58 8,62 50,82 10,00 1,50 17,90 14,32 8,52 52,24
39 8,00 14,04 11,23 9,83 8,80 51,90 10,00 1,50 18,45 14,76 8,70 53,41
40 8,00 14,40 11,52 10,08 8,98 52,98 10,00 1,50 19,00 15,20 8,88 54,58
41 8,00 14,76 11,81 10,33 9,15 54,05 10,00 1,50 19,55 15,64 9,06 55,75
42 8,00 15,12 12,10 10,58 9,33 55,13 10,00 1,50 20,10 16,08 9,23 56,91
43 8,00 15,48 12,38 10,84 9,51 56,21 10,00 1,50 20,65 16,52 9,41 58,08
44 8,00 15,84 12,67 11,09 9,68 57,28 10,00 1,50 21,20 16,96 9,59 59,25
45 8,00 16,20 12,96 11,34 9,86 58,36 10,00 1,50 21,75 17,40 9,76 60,41
46 8,00 16,56 13,25 11,59 10,03 59,43 10,00 1,50 22,30 17,84 9,94 61,58
47 8,00 16,92 13,54 11,84 10,21 60,51 10,00 1,50 22,85 18,28 10,12 62,75
48 8,00 17,28 13,82 12,10 10,39 61,59 10,00 1,50 23,40 18,72 10,29 63,91
49 8,00 17,64 14,11 12,35 10,56 62,66 10,00 1,50 23,95 19,16 10,47 65,08
50 8,00 18,00 14,40 12,60 10,74 63,74 10,00 1,50 24,50 19,60 10,65 66,25
51 8,00 18,36 14,69 12,85 10,92 64,82 10,00 1,50 25,05 20,04 10,83 67,42
52 8,00 18,72 14,98 13,10 11,09 65,89 10,00 1,50 25,60 20,48 11,00 68,58
53 8,00 19,08 15,26 13,36 11,27 66,97 10,00 1,50 26,15 20,92 11,18 69,75
54 8,00 19,44 15,55 13,61 11,45 68,05 10,00 1,50 26,70 21,36 11,36 70,92
55 8,00 19,80 15,84 13,86 11,62 69,12 10,00 1,50 27,25 21,80 11,53 72,08
56 8,00 20,16 16,13 14,11 11,80 70,20 10,00 1,50 27,80 22,24 11,71 73,25
57 8,00 20,52 16,42 14,36 11,97 71,27 10,00 1,50 28,35 22,68 11,89 74,42
58 8,00 20,88 16,70 14,62 12,15 72,35 10,00 1,50 28,90 23,12 12,07 75,59
59 8,00 21,24 16,99 14,87 12,33 73,43 10,00 1,50 29,45 23,56 12,24 76,75
60 8,00 21,60 17,28 15,12 12,50 74,50 10,00 1,50 30,00 24,00 12,42 77,92

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ 4ΜΗΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ 4ΜΗΝΟ

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Όπως διαπιστώνεται από τον ανωτέρω πίνακα οι τιμές μεταξύ υφιστάμενης 
τιμολόγησης και προτεινόμενης στα 60 Μ3/4μηνο για τους καταναλωτές, είναι 
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μειωμένη κατά έως και 5,06% έναντι της υφιστάμενης σήμερα τιμολόγησης, μη 
επιβαρύνοντας τους δημότες. 
 
Διάγραμμα 29: Διαφορές μεταξύ υφιστάμενου & προτεινόμενου τιμολογίου 
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Διαφορές μεταξύ υφιστάμενου & προτεινόμενου τιμολογίου για τα πρώτα 60 Μ3 στους οικιακούς χρήστες πόλης

Σύνολο καταβολής υφιστάμενου λογαριασμού Σύνολο καταβολής προτεινόμενου λογαριασμού

 
Θεωρούμε ότι ο πληθωρισμός σε όλη τη διάρκεια της οικονομοτεχνικής μελέτης που 
αναλύουμε αυξάνεται ετησίως κατά 1%. 
Θεωρούμε ότι το σύνολο των λειτουργικών εξόδων αυξάνονται ετησίως με ρυθμό 
1%. 
Ως λειτουργικά έξοδα θεωρούνται: 
 Τα αναλώσιμα που αυξάνονται ετησίως κατά 1%. 
 Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού που αυξάνονται ετησίως κατά 1% με τον 

αριθμό του προσωπικού που αναμένεται να απασχοληθεί στην ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
και στην συνέχεια παραμένει σταθερό για όλη την διάρκεια που εξετάζουμε. 

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

 Οι παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, συντήρηση, Ενοίκια κ.λ.π.) που αυξάνονται 
ετησίως κατά 1% και από το 11ο έτος μειώνονται κατά 0,5% λόγω των νέων 
επενδύσεων. 

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

 Τα διάφορα έξοδα (καύσιμα, έξοδα ταξιδιών, γραφική ύλη, συνδρομές, κ.λ.π.) που 
αυξάνονται ετησίως για όλη την διάρκεια που εξετάζουμε. 
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Θεωρούμε ότι η κατανάλωση (παραγωγική λειτουργία επένδυσης) και συνακόλουθα 
η χρήση αποχέτευσης στην παραγωγική λειτουργία της επένδυσης θα έχει ως 
ακολούθως: 
Ήτοι η κατανάλωση ύδατος θεωρούμε ότι θα αυξάνεται ετησίως κατά 0,5%. 
 Θεωρούμε ότι οι επιπλέον ενεργοί πελάτες της ΔΕΥΑ Ναυπλίου για τους οποίους 

εκδίδονται λογαριασμοί στα έτη 2020-2024 θα είναι 21.444 (2020) ως και 21.876 
(2024). 

Τέλος σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι όλες οι προτάσεις για την οικονομοτεχνική 
μελέτη, καθώς και η λογική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στον διαχωρισμό τόσο 
των εσόδων όσο και των εξόδων, πρώτον σε έσοδα για κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων της υπηρεσίας και σε έσοδα για κάλυψη των 
επενδυτικών έργων της ΔΕΥΑ Ναυπλίου και δεύτερον σε έξοδα που αφορούν 
τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας καθώς και τις επενδυτικές ανάγκες 
αυτής με την κατασκευή έργων ύδρευσης - αποχέτευσης. 
Ως βασική προϋπόθεση τίθεται το γεγονός όπως τα έσοδα ύδρευσης - αποχέτευσης 
καλύπτουν υποχρεωτικά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που αφορούν, αμοιβές 
και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων - συντηρήσεις, 
φόρους-τέλη, διάφορα έξοδα, τόκους δανείων και αποσβέσεις, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
Όλα τα μεγέθη που παρουσιάζονται στη μελέτη εκφράζονται σε ευρώ. 
Όλα τα μεγέθη (κόστος έργου, έσοδα, έξοδα από τη λειτουργία του) υπολογίζονται σε 
σταθερές τιμές του έτους 2019 (έτος που πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση του 
έργου ή έτος έναρξης κατασκευής του έργου).  
Με δεδομένο ότι πρώτο έτος εκταμίευσης είναι το έτος 2020 η συνολική 
περίοδος ανάλυσης των εσόδων και των εξόδων αφορά τα έτη από 2020 έως 
και το έτος 2024. 



Ειδική Μελέτη Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2020 

 

  70 

Πίνακας 23: Αναλυτική παρουσίαση εσόδων (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης) 
ΕΤΗ 2020 2021 2022 2023 2024

ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.701.944 2.715.454 2.729.031 2.742.676 2.756.390
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,921 0,921 0,921 0,921 0,940

ΣΥΝΟΛΟ 12.623.591,17 € 2.489.539,23 € 2.501.986,93 € 2.514.496,86 € 2.527.069,35 € 2.590.498,79 €
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 135.097 136.448 137.813 139.191 140.583
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,921 0,921 0,921 0,921 0,940

ΣΥΝΟΛΟ 637.548,23 € 124.477 € 125.722 € 126.979 € 128.249 € 132.122 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 1 11.986.042,94 € 2.365.062,27 € 2.376.265,20 € 2.387.517,92 € 2.398.820,61 € 2.458.376,94 €

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.701.944 2.715.454 2.729.031 2.742.676 2.756.390

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,4100 0,4406 0,4735 0,5089 0,5578
ΣΥΝΟΛΟ 6.529.852,75 € 1.107.916,94 € 1.196.550,29 € 1.292.274,32 € 1.395.656,26 € 1.537.454,94 €

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 135.097 136.448 137.813 139.191 140.583

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,41004 0,44064 0,47353 0,50887 0,55778
ΣΥΝΟΛΟ 330.022,79 € 55.396 € 60.125 € 65.258 € 70.830 € 78.414 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 6.199.829,95 € 1.052.521 € 1.136.425 € 1.227.016 € 1.324.827 € 1.459.041 €

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ομβρίων ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.701.944 2.715.454 2.729.031 2.742.676 2.756.390

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,0000 0,0371 0,0329 0,0285 0,0243
ΣΥΝΟΛΟ 335.663,22 € 0,00 € 100.629,91 € 89.915,40 € 78.249,90 € 66.868,01 €

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 108.078 109.159 110.250 111.353 112.466

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 0,00000 0,03706 0,03295 0,02853 0,02426
ΣΥΝΟΛΟ 13.583,01 € 0 € 4.045 € 3.632 € 3.177 € 2.728 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 3 322.080,21 € 0 € 96.585 € 86.283 € 75.073 € 64.140 €

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 19.363 19.460 19.557 19.655 19.753
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.867.280,17 € 1.161.780 € 1.167.589 € 1.173.427 € 1.179.294 € 1.185.190 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 4 5.867.280,17 € 1.161.780 € 1.167.589 € 1.173.427 € 1.179.294 € 1.185.190 €

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2.081 2.091 2.102 2.112 2.123
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

ΣΥΝΟΛΟ 1.071.976,30 € 212.262 € 213.323 € 214.390 € 215.462 € 216.539 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 5 1.071.976,30 € 212.262 € 213.323 € 214.390 € 215.462 € 216.539 €

ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 21.444 21.551 21.659 21.767 21.876
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

ΣΥΝΟΛΟ 974.678,17 € 192.996 € 193.961 € 194.931 € 195.905 € 196.885 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ 6 974.678,17 € 192.996 € 193.961 € 194.931 € 195.905 € 196.885 €

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

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1

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

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

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

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

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020
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Πίνακας 24: Συγκεντρωτική παρουσίαση πρόσθετων εσόδων (€, σταθ. Τιμές έτους 
βάσης) 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (€,  ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)

ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
(Συνδέσεις, Τόκοι, 

Επιχορηγήσεις κ.λ.π.)

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΤΈΛΟΥΣ 80%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΕΣΟΔΑ

2020 2.365.062,27 1.052.521,09 1.374.042,00 192.996,00 50.000,00 0,00 5.034.621,36
2021 2.376.265,20 1.233.009,81 1.380.912,21 193.960,98 50.250,00 0,00 5.234.398,20
2022 2.387.517,92 1.313.298,98 1.387.816,77 194.930,78 50.501,25 0,00 5.334.065,71
2023 2.398.820,61 1.399.899,68 1.394.755,85 195.905,44 50.753,76 0,00 5.440.135,34
2024 2.458.376,94 1.523.180,60 1.401.729,63 196.884,97 51.007,53 0,00 5.631.179,66
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.986.042,94 6.521.910,16 6.939.256,47 974.678,17 252.512,53 0,00 26.674.400,27
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 Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Όπως διαπιστώνουμε από την παραβολή εσόδων σε βάση 5ετίας, αυτά ανέρχονται 
σε 5.034.621,36 € (έτος αναφοράς 2020) και καταλήγουν σε 5.631.179,66 € (έτος 
λήξης 2024). 
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Διάγραμμα 30: Συνολικά πρόσθετα έσοδα σε βάθος 5ετίας 

4.700.000,00

4.800.000,00

4.900.000,00

5.000.000,00

5.100.000,00

5.200.000,00

5.300.000,00

5.400.000,00

5.500.000,00

5.600.000,00

5.700.000,00

2020 2021 2022 2023 2024

5.034.621,36

5.234.398,20

5.334.065,71

5.440.135,34

5.631.179,66

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ

 
 
Όπως διαπιστώνεται το σύνολο των εσόδων της ΔΕΥΑ Ναυπλίου σε βάθος 5ετίας, 
όπως αναλύεται στην παρούσα μελέτη, ακολουθούν αυξητική πορεία σε όλα τα έτη 
ξεκινώντας από 5.034.621,36 € και καταλήγουν σε 5.631.179,66 € στο τελευταίο έτος 
αναφοράς. Όπως διαπιστώνουμε τα έσοδα σε όλα τα έτη, ακολουθούν ήπια αυξητική 
πορεία, παρά το γεγονός της μείωσης της τιμολόγησης με την αύξηση αυτή να 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άυξηση των καταναλωτών και στην μείωση των μη 
τιμολογούμενων ποσοτήτων που δίνει την δυνατότητα στην ΔΕΥΑ Ναυπλίου να 
διατηρεί τον όγκο των εσόδων της σε όλα τα έτη αναφοράς. 
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Λειτουργικά κόστη 
 
Στον παρακάτω πίνακα με τίτλο «Αναλυτική παρουσίαση λειτουργικών εξόδων» 
περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των δαπανών και των εσόδων. 
Ως προς τις δαπάνες αναφερόμαστε στις κατηγορίες: 
 αναλώσιμα 
 αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
 αμοιβές και έξοδα τρίτων (εξωτερικοί σύμβουλοι) 
 παροχές τρίτων (ΔΕΗ) 
 παροχές τρίτων (συντηρήσεις) 
Η εκτίμηση των λειτουργικών εξόδων γίνεται με βάση τις υποθέσεις για την εξέλιξη 
των φυσικών μεγεθών λειτουργίας της ΔΕΥΑ Ναυπλίου. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η 
προγενέστερη εμπειρία από τις εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. 
Ως προς τις λειτουργικές δαπάνες θεωρούμε ότι καθ’ όλη την διάρκεια της 
λειτουργίας που εξετάζουμε τα έξοδα αυξάνονται με ποσοστό 1,0% ετησίως. 
Αμέσως παρακάτω παρουσιάζουμε σε πίνακα το σύνολο των εσόδων/εξόδων, 
καθώς επίσης και τα μέσα ετήσια έσοδα/έξοδα της επένδυσης. 
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Πίνακας 25: Αναλυτική παρουσίαση δαπανών (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης) 
ΕΤΗ 2020 2021 2022 2023 2024

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1.385.000,00 1.440.400,00 1.498.016,00 1.557.936,64 1.620.254,11

ΣΥΝΟΛΟ 7.501.606,75 € 1.385.000,00 € 1.440.400,00 € 1.498.016,00 € 1.557.936,64 € 1.620.254,11 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 7.501.606,75 € 1.385.000,00 € 1.440.400,00 € 1.498.016,00 € 1.557.936,64 € 1.620.254,11 €

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (Εξ. 
Συμβούλων κ.λ.π.) ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.650,00
ΣΥΝΟΛΟ 325.650,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.650,00 €

ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

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

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 325.650,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.650,00 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 10.406,04

ΣΥΝΟΛΟ 51.010,05 € 10.000,00 € 10.100,00 € 10.201,00 € 10.303,01 € 10.406,04 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 51.010,05 € 10.000,00 € 10.100,00 € 10.201,00 € 10.303,01 € 10.406,04 €

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2.000.000,00 2.020.000,00 2.040.200,00 2.060.602,00 2.081.208,02

ΣΥΝΟΛΟ 10.202.010,02 € 2.000.000,00 € 2.020.000,00 € 2.040.200,00 € 2.060.602,00 € 2.081.208,02 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 4 10.202.010,02 € 2.000.000,00 € 2.020.000,00 € 2.040.200,00 € 2.060.602,00 € 2.081.208,02 €

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 600.000,00 612.000,00 624.240,00 636.724,80 649.459,30

ΣΥΝΟΛΟ 3.122.424,10 € 600.000,00 € 612.000,00 € 624.240,00 € 636.724,80 € 649.459,30 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 5 3.122.424,10 € 600.000,00 € 612.000,00 € 624.240,00 € 636.724,80 € 649.459,30 €

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 6 600.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 72.000,00 72.720,00 73.447,20 74.181,67 74.923,49

ΣΥΝΟΛΟ 367.272,36 € 72.000,00 € 72.720,00 € 73.447,20 € 74.181,67 € 74.923,49 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 7 367.272,36 € 72.000,00 € 72.720,00 € 73.447,20 € 74.181,67 € 74.923,49 €

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1 1 1 1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 8.845,13

ΣΥΝΟΛΟ 43.358,54 € 8.500,00 € 8.585,00 € 8.670,85 € 8.757,56 € 8.845,13 €
ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 8 43.358,54 € 8.500,00 € 8.585,00 € 8.670,85 € 8.757,56 € 8.845,13 €

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Παράλληλα παραθέτουμε τις λειτουργικές δαπάνες, σε προβολή σε βάθος 5ετίας, 
έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία, όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 26: Συγκεντρωτική παρουσίαση δαπανών λειτουργίας και αντικατάστασης (€, 
σταθ. Τιμές έτους βάσης) 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (€,  ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)

ΕΤΟΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ & 

ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΙΤΩΝ (Εξ. 

Συμβούλων κ.λ.π.)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΥΛΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

2020 1.385.000,00 65.000,00 10.000,00 2.000.000,00 600.000,00 120.000,00 72.000,00 8.500,00 4.260.500,00
2021 1.440.400,00 65.000,00 10.100,00 2.020.000,00 612.000,00 120.000,00 72.720,00 8.585,00 4.348.805,00
2022 1.498.016,00 65.000,00 10.201,00 2.040.200,00 624.240,00 120.000,00 73.447,20 8.670,85 4.439.775,05
2023 1.557.936,64 65.000,00 10.303,01 2.060.602,00 636.724,80 120.000,00 74.181,67 8.757,56 4.533.505,68
2024 1.620.254,11 65.650,00 10.406,04 2.081.208,02 649.459,30 120.000,00 74.923,49 8.845,13 4.630.746,08
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.501.606,75 325.650,00 51.010,05 10.202.010,02 3.122.424,10 600.000,00 367.272,36 43.358,54 22.213.331,82
ΣΥΝΟΛΟ 7.501.606,75 325.650,00 51.010,05 10.202.010,02 3.122.424,10 600.000,00 367.272,36 43.358,54 22.213.331,82
Σημειώσεις
1. Η ακριβής περιγραφή κάθε δαπάνης να αναφερθεί στον τίτλο κάθε στήλης, σε συμφωνία με το φύλλο "ανάλυση δαπανών", από όπου και πρέπει να ληφθούν οι τιμές.
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Όπως γίνεται κατανοητό με την αποτύπωση των προβολών σε βάθος 5ετίας, το 
σύνολο των λειτουργικών εξόδων στο έτος αναφοράς (2020) ανέρχονται σε 
4.260.500,00 €, και καταλήγει στο τελευταίο έτος αναφοράς σε 4.630.746,08 €, 
ακολουθώντας αυξητική τάση, λόγω των αποσβέσεων των έργων και της 
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αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων, αλλά και των ποσών που οφείλονται στον Δήμο 
Ναυπλίου. 
Αμέσως παρακάτω στο διάγραμμα που ακολουθεί καταγράφεται διαγραμματικά η 
πορεία των δαπανών σε όλα τα έτη που εξετάζουμε.  
 
Διάγραμμα 31: Συνολικές πρόσθετες δαπάνες σε βάθος 5ετίας 
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Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους με βάση τους κονόνες 
κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος (Αρ. Απ. 
135275/22-05-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/2017) για τα έτη 2020 – 2024 
 
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 2020 - 2024. 
1. Επιλύουμε και βρίσκουμε το Κόστος Κεφαλαίου (Κ) που είναι: 

1.1. Το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο στο έτος 2020 αναμένεται να 
ανέλθει σε 0,222 €/Μ3 και βρίσκεται αν διαιρέσουμε τις αποσβέσεις / του Μ3 
κατανάλωσης που στην περίπτωσή μας είναι: 600.000,00 € / 2.701.944 = 
0,222 €/Μ3, ενώ στο έτος 2024 αναμένεται να ανέλθει σε 0,236 €/Μ3 και 
βρίσκεται αν διαιρέσουμε τις αποσβέσεις / του Μ3 κατανάλωσης που στην 
περίπτωσή μας είναι: 649.459,30 € / 2.756.390 = 0,236 €/Μ3, δίνοντάς μας 
μέση τιμή στην περίοδο επίλυσης 0,229 €/Μ3 

1.2. Το κόστος ευκαιρίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που είναι η απόδοση 
του κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις συν το κόστος τόκων των 
δανειακών κεφαλαίων που στην περίπτωση της ΔΕΥΑ Ναυπλίου στο έτος 
2020 αναμένεται να ανέλθει σε 0,048 €/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: 
130.000,00 € / 2.701.944 = 0,048 €/Μ3. Αντίστοιχα στο έτος 2024 αναμένεται 
να ανέλθει σε 0,048 €/Μ3 που στην περίπτωσή μας είναι 131.000,00 € / 
2.756.390 = 0,048 €/Μ3, δίνοντάς μας μέση τιμή στην περίοδο επίλυσης 
0,048 €/Μ3 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι το Κόστος Κεφαλαίου (Κ) να αναμένεται να ανέλθει 
στο έτος 2020 σε 0,270 €/Μ3 που αποτελείται από το αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο 
κεφάλαιο και το κόστος ευκαιρίας, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένεται να 
ανέλθει σε 0,283 €/Μ3, με την μέση τιμή να βρίσκεται σε 0,277 €/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 Ναυπλίου που 
αναμένονται να ανέλθουν στο έτος 2020 σε 0,516 €/Μ3, ενώ στο τελευταίο 
έτος αναφοράς (2024) αναμένονται να ανέλθουν σε 0,591 €/Μ3, με την μέση 
τιμή να προσδιορίζεται σε 0,553 €/Μ3. 

2.2. Οι μεταβλητές δαπάνες (αμοιβές & έξοδα τρίτων συν διάφορα εξοδα συν 
τόκοι συν κόστος ΔΕΗ μείον διοικητικά έξοδα), όπως αυτές εντάσσονται και 
εξαρτώνται από τις ποσότητες ύδατος που διακινούνται, όπως το κόστος 
προμήθειας ύδατος, το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, των χημικών ουσιών 
επεξεργασίας υδάτων, κόστος σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με 
τρίτους για την ΔΕΥΑ Ναυπλίου που στο έτος 2020 αναμένεται να ανέλθουν 
σε 0,454 €/Μ3, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένονται να ανέλθουν 
σε 0,429 €/Μ3, με την μέση τιμή να προσδιορίζεται σε 0,440 €/Μ3. 
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Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι το Λειτουργικό Κόστος (Λ) να αναμένεται να ανέλθει 
στο έτος 2020 σε 0,970 €/Μ3 που αποτελείται από τις σταθερές δαπάνες και τις 
μεταβλητές δαπάνες, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένεται να ανέλθει σε 
1,020 €/Μ3, με την μέση τιμή να βρίσκεται σε 0,993 €/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 Ναυπλίου για το έτος 2020 αναμένεται να ανέλθει σε 0,207 
€/Μ3, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένεται να ανέλθει σε 0,243 €/Μ3, με 
την μέση τιμή να προσδιορίζεται σε 0,226 €/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 Ναυπλίου για το έτος 
2020 αναμένεται να ανέλθει σε (480.000,00 € / 2.701.944 = 0,178 €/Μ3) 0,178 
€/Μ3, ενώ στο τελευταίο έτος αναφοράς αναμένεται να ανέλθει σε (1499.489,92 € 
/ 2.756.390 = 0,181 €/Μ3) 0,181 €/Μ3, με την μέση τιμή να προσδιορίζεται σε 
0,179 €/Μ3. 

 
Πίνακας 27: Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Ναυπλίου ετών 
2020 - 2024 

Αιτιολογία 0 1 2 3 4 Μέση τιμή
Κόστος Κεφαλαίου 0,270 0,273 0,276 0,280 0,283 0,277
     Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο 0,222 0,225 0,229 0,232 0,236 0,229
     Κόστος Ευκαιρίας 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048
Λειτουργικό Κόστος 0,970 0,979 0,993 1,004 1,020 0,993
     Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες 0,516 0,534 0,552 0,571 0,591 0,553
     Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες 0,454 0,445 0,441 0,432 0,429 0,440
Κόστος συντήρησης 0,207 0,219 0,225 0,237 0,243 0,226
Κόστος Διοίκησης & άλλα 0,178 0,179 0,179 0,180 0,181 0,179
Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,6249 1,6494 1,6745 1,7007 1,7275 1,68

Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους ετών 2020 - 2024

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 
 
Από την επίλυση των δεδομένων στην περίοδο αναφοράς 2020 – 2024, 
διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή του χρηματοοικονομικού κόστους για την ΔΕΥΑ 
Ναυπλίου σε όλη την περίοδο αναφοράς ανέρχεται σε 1,68 €/Μ3, όπως φαίνεται και 
στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 28: Μέση τιμή πρόβλεψης Χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
ετών 2020 - 2024 

Αιτιολογία Μέση τιμή
Κόστος Κεφαλαίου 0,277
     Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο 0,229
     Κόστος Ευκαιρίας 0,048
Λειτουργικό Κόστος 0,993
     Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες 0,553
     Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες 0,440
Κόστος συντήρησης 0,226
Κόστος Διοίκησης & άλλα 0,179
Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,6754

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2019 
 
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 0,277 €/Μ3, που σε ποσοστό επί του μέσου χρηματοοικονομικού 
κόστους αποτελεί το 16,51%, το μέσο λειτουργικό κόστος προβλέπεται να ανέλθει σε 
0,993 €/Μ3, που σε ποσοστό επί του μέσου χρηματοοικονομικού κόστους αποτελεί 
το 59,27%, το μέσο κόστος συντήρησης προβλέπεται να ανέλθει σε 0,226 €/Μ3, που 
σε ποσοστό επί του μέσου χρηματοοικονομικού κόστους αποτελεί το 13,51% και 
τέλος το μέσο κόστος διοίκησης & άλλα προβλέπεται να ανέλθει σε 0,179 €/Μ3, που 
σε ποσοστό επί του μέσου χρηματοοικονομικού κόστους αποτελεί το 10,71%. 
 
Διάγραμμα 32: Μέση τιμή χρηματοοικονομικού κόστους ΔΕΥΑ Ναυπλίου σε βάθος 
5ετίας 
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Παράλληλα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα της περιόδου αναφοράς (2020 – 2024), 
διαπιστώνουμε ότι η μέση σταθμισμένη τιμή νερού ανά Μ3 χρέωσης προβλέπεται να 
διαμορφωθεί, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα αμέσως παρακάτω. 
 
Πίνακας 29: Τιμή πρόβλεψης σταθμισμένης τιμής νερού της ΔΕΥΑ Ναυπλίου ετών 
2020 - 2024 

Αιτιολογία 0 1 2 3 4 Μέση τιμή
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, 
αποχέτευσης/ Μ3 χρέωσης) 1,8448 1,9091 1,9361 1,9650 2,0244 1,936
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 
χρέωσης) 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,019
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων 
πωλήσεων / Μ3 χρέωσης) 1,8633 1,9276 1,9546 1,9835 2,0430 1,954

Προσδιορισμός μέσης σταθμισμένης τιμής νερού ΔΕΥΑ ετών 2020 - 2024

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, 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 έτών 2020 – 2024 
που προβλέπεται να διαμορφωθεί, ως ακολούθως: 
 
Πίνακας 30: Τιμή πρόβλεψης μέσης σταθμισμένης τιμής νερού της ΔΕΥΑ Ναυπλίου 
ετών 2020 - 2024 

Αιτιολογία Μέση τιμή
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, 
αποχέτευσης / Μ3 χρέωσης) 1,936

Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης) 0,019
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων 
/ Μ3 χρέωσης) 1,954

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 
 
1. Η μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικό τέλος / 

Μ3) σε 1,936 €/Μ3 
2. Η μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης) σε 0,019 €/Μ3 

και τέλος 
3. Η μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 χρέωσης), 

σε 1,954 €/Μ3. 
Ουσιαστικά με την προτεινόμενη τιμολόγηση η ΔΕΥΑ Ναυπλίου σε όλη την διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς, θα παρουσιάζει θετική μέση διαφορά μεταξύ μέσου 
συνολικού χρηματοοικονομικού κόστους και μέσης σταθμισμένης τιμής της τάξης του 
16,65%, 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). Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η θετική διαφορά 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι έχουν ενσωματωθεί στο σύνολο των 
εσόδων και το Ειδικό Τέλος 80%, το οποίο ενσωματώθηκε στην τιμή του νερού. 
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Μέρος των εσόδων δύναται να μεταφέρεται στο τέλος του έτους στο αποθεματικό σε 
ειδικό λογαριασμό και θα αφορά ποσά που θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή έργων. Με την εν λόγω διαδικασία, η εν λόγω θετική διαφορά θα μειωθεί 
κάτω του 50%, εξακολουθώντας όμως σε κάθε περίπτωση η ΔΕΥΑ να καλύπτει στο 
σύνολό της, τις απαιτήσεις τόσο της Οδηγίας – Πλαίσιο, όσο και της ΚΥΑ με αριθ. 
135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017). 
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 Ναυπλίου 
καλύπτει στο σύνολό της, τις απαιτήσεις τόσο της Οδηγίας – Πλαίσιο, όσο και της 
ΚΥΑ με αριθ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017). 
 
Πίνακας 31: Τιμή πρόβλεψης μέσης σταθμισμένης τιμής νερού και συνολικού 
χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ Ναυπλίου ετών 2020 - 2024 

Αιτιολογία 0 1 2 3 4 Μέση τιμή

Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,6249 1,6494 1,6745 1,7007 1,7275 1,6754
Mέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων 
πωλήσεων / Μ3 χρέωσης) 1,8633 1,9276 1,9546 1,9835 2,0430 1,9544

Διαφορά υπέρ εσόδων 0,2384 0,2783 0,2801 0,2828 0,3154 0,2790
Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος 2020 
 
Η απεικόνιση του ανωτέρω πίνακα παρατίθεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, όπου 
και φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο η διαφορά εσόδων – χρηματοοικονομικού 
κόστους σε κάθε έτος αναφοράς. 
 
Διάγραμμα 33: Πρόβλεψη μέσης σταθμισμένης τιμής νερού και συνολικού 
χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ Ναυπλίου σε βάθος 5ετίας 
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Συνεχίζοντας την ανάλυση, στον αμέσως επόμενο πίνακα παρουσιάζουμε την 
ανάλυση των ταμειακών ροών της επένδυσης. 
Όπως εμφανίζεται στην στήλη (1) το σύνολο της επένδυσης ανέρχεται σε 
12.000.000,00 € με την καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης για επιτόκιο 
προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε 10.733.636,00 €. 
Το σύνολο των εσόδων όπως εμφανίζεται στη στήλη (2) ανέρχονται σε 
26.674.400,00 € με την καθαρή παρούσα αξία των εσόδων για επιτόκιο 
προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε 23.701.112,00 €. 
Το σύνολο των εξόδων όπως εμφανίζεται στη στήλη (3) ανέρχονται σε 22.213.332,00 
€ με την καθαρή παρούσα αξία των εξόδων για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να 
ανέρχεται σε 19.745.689,00 €. 
Η υπολειμματική αξία όπως εμφανίζεται στη στήλη (4) ανέρχεται σε 238,00 € με την 
καθαρή παρούσα αξία για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να ανέρχεται σε 229,00 €. 
Τέλος η καθαρή ταμειακή ροή όπως εμφανίζεται στη στήλη (5) ανέρχεται σε -
7.538.693,00 € με την καθαρή παρούσα αξία για επιτόκιο προεξόφλησης 4% να 
ανέρχεται σε -6.778.139,00 €. 
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Πίνακας 32: Ανάλυση ταμειακών ροών (€, σταθ. Τιμές έτους βάσης) 

ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ

(1) (2) (3) (4) (5) = (2)+(4)-(1)-(3)
2020 2.000.000 5.034.621 4.260.500 -1.225.879
2021 3.000.000 5.234.398 4.348.805 -2.114.407
2022 3.000.000 5.334.066 4.439.775 -2.105.709
2023 2.500.000 5.440.135 4.533.506 -1.593.370
2024 1.500.000 5.631.180 4.630.746 -499.566
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
2030 0
2031 0
2032 0
2033 0
2034 0
2035 0
2036 0
2037 0
2038 0
2039 0
2040 0
2041 0
2042 0
2043 0
2044 0
2045 0
2046 0
2047 0
2048 0
2049 238 238

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4%

ΣΥΝΟΛΟ 12.000.000 26.674.400 22.213.332 238 -7.538.693

NPV 10.733.636 23.701.112 19.745.689 229 -6.778.139

Σημειώσεις
1. Η υπολειμματική αξία της επένδυσης υπολογίζεται στο τελευταίο έτος της χ/ο ανάλυσης, ενώ όλα τα προηγούμενα έτη συμπληρώνονται με την τιμή 0.

(Εάν κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να προστεθεί ένα νέο φύλλο εργασίας στο οποίο να αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας.)

2. Όλες οι υπόλοιπες στήλες ενημερώνονται αυτόματα από τα άλλα φύλλα εργασίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (€,  ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
 
Προβαίνοντας δε σε παραβολή εσόδων – εξόδων σε βάθος 5ετίας, διαπιστώνεται ότι 
αναφέρθηκε και ανωτέρω, ότι δηλαδή σε βάθος χρόνου η τιμή θα έχει καθοδική 
πορεία, στοιχείο που περιγράφεται και στον πίνακα που ακολουθεί: 
Τέλος, παρουσιάζουμε διάγραμμα προβλεπομένων εσόδων και εξόδων της 
επιχείρησης, όπου και διαπιστώνεται, ότι σε όλη την χρονική περίοδο αναφοράς της 
μελέτης τα έσοδα είναι περισσότερα των λειτουργικών εξόδων, ώστε αφενός να 
διατηρείται η αρχή της αυτοτέλειας της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από 
το άρθρο 21 του Ν. 2937/01 και αφετέρου λαμβάνεται υπόψη η Οδηγία – Πλαίσιο 
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2000/60/ΕΚ που περιλαμβάνει και την αρχή της ανάκτησης του κόστους, αλλά και την 
αριθ. 135275 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί έγκρισης γενικών 
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. 
 
Διάγραμμα 34: Σύνολο εσόδων – λειτουργικών εξόδων ΔΕΥΑ Ναυπλίου σε βάθος 
5ετίας 
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ΣΧΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Τέλος στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η επιβάρυνση των δημοτών από την 
επένδυση και όπως διαπιστώνουμε αυτή κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε 
σχέση με τον μέσο μηνιαίο μισθό ανά καταναλωτή ανέρχεται από 0,85% έως 0,94% 
σε όλη την διάρκεια που εξετάζουμε. 
 
Πίνακας 33: Δείκτες Επιβάρυνσης Καταναλωτών (Παρούσες αξίες έτους αναφοράς) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 0 1 2 3 4

Μέσος μηνιαίος μισθός Οικογ. Καταναλωτή 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.674,75

Μέσος ετήσιος μισθός Οικ. Καταναλωτή 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 20.097,00

Μέση δαπάνη/Μ3 νοικοκυριού για 
υπηρεσίες ύδρευσης - απ/σης 1,33 1,36 1,39 1,43 1,50

Μέση κατανάλωση σε Μ3/έτος 126 126 126 126 126

Ετήσια δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες 
ύδρευσης - απ/σης 167,76 171,62 175,76 180,21 188,70

Μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες 
ύδρευσης - απ/σης 13,98 14,30 14,65 15,02 15,72

Ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για 
υπηρεσίες ύδρευσης - απ/σης 0,46 0,47 0,48 0,49 0,52

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

0,85% 0,87% 0,89% 0,91% 0,94%

Μηνιαία δαπάνη Νοικοκυριού για υπηρεσίες 
ύδρευσης - απ/σης ως ποσοστό επί τοις % 
σε σχέση με τον μισθό

0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08%

Ημερήσια δαπάνη Νοικοκυριού για 
υπηρεσίες ύδρευσης - απ/σης ως ποσοστό 
επί τοις % σε σχέση με τον μισθό 

0,0023% 0,0024% 0,0024% 0,0025% 0,0026%

Πηγή: ΔΕΥΑ Ναυπλίου, MSc Σαφαρίκας Γεώργιος, MSc Σαφαρίκας Χρήστος, 2020 
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Συνολική αξιολόγηση – Ποιοτικές και Ποσοτικές Επιπτώσεις 
 
Όπως γνωρίζουμε η οικονομοτεχνική μελέτη που αναλύεται παραπάνω έχει πολλές 
ποσοτικές (μετρήσιμες) και ποιοτικές (μη μετρήσιμες αλλά αισθητές) επιπτώσεις. 
Η αξιολόγηση είναι αναγκαία λόγω του ότι πρέπει να συσχετισθούν οι διαφορετικές 
προτιμήσεις και οι διαφορετικοί επιθυμητοί σκοποί ώστε η λήψη της απόφασης να 
περιέχει τόσο ιδιωτικά – χρηματικά κριτήρια όσο και κοινωνικούς – οικονομικούς 
λόγους, όπου η προτεραιότητα δίνεται στην αύξηση της απασχόλησης, στην 
αναδιανομή του εισοδήματος ή στην καταπολέμηση της ανεργίας. 
Πέραν των στοιχείων οφέλους που περιγράφηκαν παραπάνω και τα οποία μπορούν 
να αποτιμηθούν, η ανάπτυξη της ΔΕΥΑ Ναυπλίου θα επιφέρει και ποιοτικά οφέλη 
στην περιοχή και στην Οικονομία γενικότερα. Τέτοια οφέλη που δεν μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν περιλαμβάνουν: 
1. Την απόκτηση φήμης για την ευρύτερη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η 

ΔΕΥΑ Ναυπλίου. 
2. Την αξιοποίηση της ΔΕΥΑ Ναυπλίου από τις Τοπικές Αρχές σαν εργαλείο 

προβολής του Δήμου Ναυπλίου και της Περιφερειακής Ενότητας Ναυπλίου. 
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 
Ναυπλίου είναι βιώσιμη και η λειτουργία της, συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής 
λόγω της θετικής παρούσας αξίας που εμφανίζει, αλλά και του εσωτερικού βαθμού 
αποδοτικότητας, που καθιστά αυτό θετικό από κάθε άποψη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν στην εν λόγω μελέτη εφαρμογής έχουμε να 
αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
1ο) Επιλέγοντας η ΔΕΥΑ Ναυπλίου τις εσωτερικές τροποποιήσεις της τιμολόγησης 

και της συμπίεσης των λειτουργικών της εξόδων και ειδικότερα: 
a) Την επανεκτίμηση της ωφέλιμης χρησιμότητας των πάγιων περιουσιακών της 

στοιχείων 
b) Την τροποποίηση του παγίου της που προτείνεται να προσαρμοσθεί στα 5,00 

€/μήνα για τους οικιακούς χρήστες 
c) Την τροποποίηση του παγίου της που προτείνεται να προσαρμοσθεί στα 8,50 

€/μήνα για το Δημόσιο, ΟΤΑ, Επαγγελματίες, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, ΝΠΔΔ 
θα πρέπει να ανέλθει. 

d) Το τέλος αποχέτευσης στο 80% επί της αξίας νερού  
e) Την επιβολή τέλους αντικατάστασης υδρομέτρων που πρέπει να ανέλθει σε 

1,50 €/μήνα 
f) Την τροποποίηση των κλιμάκων τιμολόγησης όπως παρατίθενται παρακάτω: 



Ειδική Μελέτη Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ναυπλίου 2020 

 

  88 

Τιμολόγηση των υπηρεσιών Χρηστών
Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 

ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-30 Μ3 0,4500 0,4545 0,4590 0,4636 0,4683

2η κλίμακα 0-60 Μ3 0,5500 0,5555 0,5611 0,5667 0,5723

3η κλίμακα 61-100 Μ3 0,8500 0,8585 0,8671 0,8758 0,8845

4η κλίμακα 101-150 Μ3 1,0000 1,0100 1,0201 1,0303 1,0406

5η κλίμακα 151-300 Μ3 1,3000 1,3130 1,3261 1,3394 1,3528

6η κλίμακα 301-500 Μ3 1,5000 1,5150 1,5302 1,5455 1,5609

 7η κλίμακα 501 > Μ3 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0200
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις - Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που 

υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή
1η κλίμακα 0-50 Μ3 0,6000 0,6060 0,6121 0,6182 0,6244

2η κλίμακα 51-100 Μ3 1,0000 1,0100 1,0201 1,0303 1,0406
3η κλίμακα 151-300 Μ3 1,3000 1,3130 1,3261 1,3394 1,3528
4η κλίμακα 301-500 Μ3 1,5000 1,5150 1,5302 1,5455 1,5609

5η κλίμακα 501 > Μ3 2,0000 2,0200 2,0402 2,0606 2,0812
Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 

ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-150 Μ3 0,4500 0,4545

2η κλίμακα 151-250 Μ3 0,9000 0,9090
3η κλίμακα  251 > Μ3 1,5000 1,5150

Οικιακοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο νερό της 
ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-30 Μ3 0,3672 0,4173 0,4683
2η κλίμακα 0-60 Μ3 0,4488 0,5100 0,5723

3η κλίμακα 61-100 Μ3 0,6937 0,7882 0,8845
4η κλίμακα 101-150 Μ3 0,8161 0,9273 1,0406
5η κλίμακα 151-300 Μ3 1,0609 1,2055 1,3528
6η κλίμακα 301-500 Μ3 1,2241 1,3909 1,5609

 7η κλίμακα 501 > Μ3 1,6000 1,8000 2,0200
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο 

νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή

1η κλίμακα 0-300 Μ3 0,5500 0,5555
2η κλίμακα 301 - 500 Μ3 0,9000 0,9090

3η κλίμακα  501 > Μ3 1,5000 1,5150
Επαγγελματικοί χρήστες Δ.Κ. και Τ.Κ. που δεν υδροδοτούνται από πόσιμο 

νερό της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Τιμή
1η κλίμακα 0-100 Μ3 0,6121 0,6182 0,6244

2η κλίμακα 101-200 Μ3 1,0201 1,0303 1,0406
3η κλίμακα 201-400 Μ3 1,3261 1,3394 1,3528

4η κλίμακα 401-2000 Μ3 1,5302 1,5455 1,5609
5η κλίμακα 2001 > Μ3 2,0402 2,0606 2,0812

Δημόσιο - Δήμος Τιμή

1η κλίμακα 0 - 100 > Μ3 1,1000 1,1110 1,1221 1,1333 1,1447
2η κλίμακα 101 - 200 Μ3 1,8000 1,8180 1,8362 1,8545 1,8731

  3η κλίμακα 201 > Μ3 2,1500 2,1715 2,1932 2,2151 2,2373  
 

g) Την εφαρμογή έκδοσης λογαριασμών ανά 2μηνο έναντι και 4μηνο εκκαθάριση 
για το σύνολο των χρηστών. 

h) Την διεύρυνση των ειδικών τιμολογίων, 
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. 
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Όπως διαπιστώνεται η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες 
παραδοχές καλύπτει πλήρως το οικονομικό κόστος και το κόστος ανάκτησης 
φυσικών πόρων, αλλά και το περιβαλλοντικό τέλος που αναμένονται να επιβληθούν 
από την αρχή του επόμενου έτους, λόγω του γεγονότος ότι η μέση σταθμισμένη τιμή 
της εταιρείας προβλέπεται να διαμορφωθεί όπως προαναφέρθηκε σε 1,6754 €/Μ3 σε 
όλη την περίοδο αναφοράς με την μέση σταθμισμένη τιμή που προέρχεται από τα 
έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης να προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,8085 €/Μ3 
σε όλη την περίοδο αναφοράς.  
Τέλος, η ΔΕΥΑ Ναυπλίου θα πρέπει να προχωρήσει σε διεύρυνση των ειδικών 
τιμολογίων, όπως αυτά υφίστανται σήμερα, και ειδικότερα στις κατηγορίες των 
πολυτέκνων, τριτέκνων, ευπαθών ομάδων, μακροχρόνια ανέργων, απόρων και 
παράλληλα να προχωρήσει σε ειδικό τιμολόγιο για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
τις δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, την 
πυροσβεστική κλπ. 
Συγχρόνως η σχέση πολίτη – ΔΕΥΑ Ναυπλίου πρέπει να είναι σχέση αμφίδρομη, να 
υπάρχει συνεχής πληροφόρηση των χρηστών, ώστε να γίνει από όλους κατανοητό 
ότι η διαφοροποίηση της τιμολόγησης δεν πρέπει να φοβίζει, αφού μοναδικός στόχος 
είναι η αειφορία και η άριστη ποιότητα νερού που προϋποθέτουν υδατική πολιτική 
ικανή και βιώσιμη που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της 
επιχείρησης, όσο και των πολιτών. 
Η πλήρης οικονομική και περιβαλλοντική ανάκτηση σύμφωνα με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ αν και είναι αρκετά σαφής, εν τούτοις η εφαρμογή της θα είναι δύσκολη 
και θα απαιτήσει ιδιαίτερο σχεδιασμό, η δε πλήρης εφαρμογή της δεν σημαίνει 
ομοιόμορφες τιμές στα κράτη-μέλη και τους φορείς. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες 
οι ιδιαιτερότητες και οι παράγοντες (γεωγραφικοί, πολιτιστικοί, ιστορικοί οικονομικοί 
κ.λ.π.) που ποικίλουν όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και εντός των ίδιων των 
κρατών, ώστε μεσομακροπρόθεσμα να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα στη 
διαχείριση ύδατος που θα συμβάλει στην ανάκτηση των φυσικών πόρων. Στην 
πορεία αυτή απαιτείται τόσο η συνδρομή των πολιτών, όσο και η γενναία συνδρομή 
του κράτους που θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά και έμπρακτα στην εφαρμογή 
και υλοποίηση της οδηγίας. 

 
Για την εταιρεία 
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