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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η σύνταξη µίας µελέτης η οποία θα 
αφορά στην δηµιουργία ενός ΝΠΔΔ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα είναι 
ιδιοκτήτης και φορέας διαχείρισης του συνόλου των εγκαταστάσεων του έργου.  Για το 
λόγο αυτό, θα γίνει συνοπτική περιγραφή του Έργου και θα παρατεθούν οι περιοχές 
που αυτό θα εξυπηρετήσει. Θα αναλυθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών 
των ΔΕΥΑ και θα παρουσιαστεί το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διαχείριση και 
προστασία των  υδάτινων πόρων. Θα αναπτυχθούν  οι παράµετροι, τα χαρακτηριστικά, 
το πλαίσιο των σχέσεων και της λειτουργίας του εν λόγω φορέα. Θα επιχειρηθεί η 
εκτίµηση των εξελίξεων του µόνιµου πληθυσµού, των τάσεων της τουριστικής κίνησης 
και του ζητούµενων από το Έργο, ποσοτήτων νερού, και θα συνταχθεί ένα 
επιχειρηµατικό σχέδιο. Τέλος, θα παρουσιαστεί η πρόταση της παρούσας µελέτης και 
τα συµπεράσµατα του επιχειρηµατικού σχεδίου.

ABSTRACT

The purpose of this essay, is the preparation of  study that refers to the establishment of 
a non-profit Public Law  Entity, which will be the owner and form the management body 
of the facilities of the project. For this purpose, the essay will include a short description 
of  the project and of the areas which will be served. Following that, the service level of 
the consumers will be analysed and the laws that refer to the management and the 
protection of  the water resources will be presented. In the essay will be described all 
the parameters, characteristics and frame of relations and operation of the said body. 
An estimation of the development over time of  the resident population numbers, of the 
tourist business tendency, and of the future requirement in water from the project will 
be attempted and a business plan will be developed. Finaly, will be presented the 
proposal of this study along with the conclusions from the business plan.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Αντικειµενικός σκοπός

Η παρούσα διπλωµατική εργασία διενεργείται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του 

κύκλου του µεταπτυχιακού προγράµµατος executive Μ.Β.Α. του τµήµατος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιά. 

Το φράγµα Γαδουρά και ο αντίστοιχος ταµιευτήρας αποτελεί έργο ενίσχυσης της 
ύδρευσης της Ρόδου και κατασκευάζεται στον ποταµό Γαδουρά σε απόσταση 50 χλµ. 

νότια της πόλης της Ρόδου.

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η σύνταξη µίας αναλυτικής µελέτης 
η οποία θα αφορά στην  δηµιουργία ενός ΝΠΔΔ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα 

είναι ιδιοκτήτης και φορέας διαχείρισης του συνόλου των εγκαταστάσεων του έργου, 

από τον ταµιευτήρα ως τα σηµεία παράδοσης κατεργασµένου νερού στα τοπικά δίκτυα. 

1.2. Διάρθρωση

Στο Κεφ.1, παρουσιάζεται ο σκοπός και η διάρθρωση της παρούσας εργασίας. 

Στο Κεφ.2, γίνεται συνοπτική περιγραφή του Έργου, των εγκαταστάσεων και της 
διαδικασίας επεξεργασίας του νερού. Επίσης παρατίθεται το αντικείµενο της 
εργολαβίας αλλά και η ανάγκη υλοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών και 
δράσεων για την έγκαιρη σύσταση του φορέα διαχείρισης του έργου. 

Στο Κεφ.3, παραθέτονται οι περιοχές που θα εξυπηρετήσει το έργο, όπως αυτές 
περιγράφονται πριν από την θέση σε ισχύ του νόµου 3852/2010 (Καλλικράτης). 
Αναλύεται το επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών των ΔΕΥΑ, αναφορικά µε την 
επάρκεια και ποιότητα του νερού που καταναλώνουν  αλλά και το ύψος και τη 

διάρθρωση των τιµολογίων που χρεώνονται. Τέλος σχολιάζονται τα οικονοµικά στοιχεία. 

Στο Κεφ.4, παρουσιάζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διαχείριση και 
προστασία των υδάτινων πόρων και γίνεται αναφορά στους φορείς παροχής 
υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης. Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά δύο φορείς 
διαχείρισης εκτός ύδρευσης, οι φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και οι 
φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Στο Κεφ.5, αναπτύσσονται οι παράµετροι και τα χαρακτηριστικά του εν λόγω φορέα 

διαχείρισης και παρουσιάζεται ως πρότυπο προτεινόµενης λύσης η ΕΥΔΑΠ Παγίων. 
Αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η διάκριση ανάµεσα στη "θεσµική" και 
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στη "καθηµερινή" διαχείριση της µονάδας και περιγράφεται το πλαίσιο των σχέσεων και 
της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης. 

Στο Κεφ.6, παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των εξελίξεων του µόνιµου πληθυσµού, των 
τάσεων της τουριστικής κίνησης και του ζητούµενων από το Έργο, ποσοτήτων  νερού. 
Στη συνέχεια αναπτύσσεται το επιχειρηµατικό σχέδιο (βασικές προϋποθέσεις, δαπάνες 
λειτουργίας, αποτελέσµατα). 

Τέλος, στο Κεφ.7 επιχειρείται µία ανακεφαλαίωση της πρότασης της παρούσας µελέτης 
και παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα του επιχειρηµατικού σχεδίου.

σελ. 2



2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

2.1. Συνοπτική περιγραφή του Έργου

Το φράγµα Γαδουρά και ο αντίστοιχος ταµιευτήρας αποτελεί έργο ενίσχυσης της 
ύδρευσης της Ρόδου και κατασκευάζεται στον ποταµό Γαδουρά σε απόσταση 50 χλµ. 
νότια της πόλης της Ρόδου.

Το Έργο στο σύνολό του περιλαµβάνει:

• Το φράγµα και τον ταµιευτήρα Γαδουρά

• Τον υπερχειλιστή του φράγµατος

• Τις εργασίες εκτροπής, εκκένωσης  και υδροληψίας

• Την κατασκευή σηράγγων αποστράγγισης

• Το κτίριο διοίκησης

• Τα έργα οδοποιίας

• Τις εργασίες διευθέτησης ρεµάτων για την προστασία του κατάντη πρανούς του 
φράγµατος

• Την κατασκευή αγωγών µεταφοράς και των σχετικών µε αυτούς αντλιοστασίων

• Τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού

2.2. Αντικείµενο υφιστάµενης εργολαβίας

Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης που βρίσκεται εν  εξελίξει, είναι συνοπτικά τα 
εξής:

• Οι υπολειπόµενες εργασίες για την ολοκλήρωση του φράγµατος Γαδουρά και 
συναφών εργασιών

• Η κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού από το φράγµα έως τις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) µήκους 9,1 ΧΛΜ.

• Η µελέτη, κατασκευή δοκιµαστική λειτουργία και αποδοτική λειτουργία για 12 µήνες 
από τον Ανάδοχο της Α’ Φάσης των ΕΕΝ (Διυλιστήριο) 
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• Η κατασκευή αγωγού συνολικού µήκους 35 χλµ., από τις ΕΕΝ έως την 
υδατοδεξαµενή Ασγούρου. 

• Η κατασκευή του κλάδου υδροδότησης προς την υδατοδεξαµενή Αγίων Αποστόλων 
µήκους 1,9 χλµ.

Η συνολική προθεσµία της εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 39 µήνες από την 
υπογραφή της Σύµβασης εκ των οποίων 27 µήνες για την κατασκευή του έως τη 
δοκιµαστική λειτουργία του Διυλιστηρίου και 12 µήνες για την αποδοτική λειτουργία του. 

Σηµειώνεται ότι ειδικότερα σε ότι αφορά στις ΕΕΝ, οι δοκιµές των εγκαταστάσεων θα 
διεξαχθούν µετά την πλήρη αποπεράτωση όλων των εργασιών κατασκευής τους, 
εκτείνονται σε όλες τις µονάδες αυτών και θα περιλαµβάνουν µηχανολογικές, 
ηλεκτρολογικές και γενικές δοκιµές.

Σκοπός των δοκιµών είναι να διαπιστωθεί ότι όλη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης και των προδιαγραφών. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή των δοκιµών και 
αφού παρέλθει εξάµηνη δοκιµαστική λειτουργία θα υπογραφεί η βεβαίωση περάτωσης 
εργασιών (ΒΠΕ) και οι ΕΕΝ θα τεθούν σε 12µηνη αποδοτική λειτουργία και συντήρηση 
µε ευθύνη και προσωπικό του Αναδόχου.

Περαιτέρω σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Έργου και συντηρεί το Έργο για τρία χρόνια από τη ΒΠΕ χωρίς 
κανένα αντάλλαγµα, µε την προϋπόθεση ότι εκτελείται από τον Κύριο του Έργου η 
τακτική συντήρηση του. 

2.3. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ)

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού βρίσκονται σε απόσταση 1,5 χλµ. 
βορειοανατολικά της εκβολής του χείµαρρου Μάσσαρη και περίπου 400 µέτρων 
νοτιοανατολικά της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου.

Το νερό θα προσάγεται στις εγκαταστάσεις µέσω αγωγού µεταφοράς µήκους περίπου 
9 χλµ. και διαµέτρου Φ130 ενώ η µεταφορά του διυλισµένου νερού, κατάντη των 
δεξαµενών αποθήκευσης καθαρού νερού, στην πόλη της Ρόδου θα γίνεται µε αγωγό 
Φ100.

Η παροχή σχεδιασµού της Α’ Φάσης των έργων είναι 60.000 κ.µ/ηµέρα (ήτοι ετήσια 
θεωρητική δυναµικότητα  21.900.000 κ.µ). Για την τελική φάση η παροχή σχεδιασµού 
προβλέπεται να είναι διπλάσια ήτοι 120.000 κ.µ/ηµέρα.
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2.4. Περιγραφή εγκαταστάσεων

Αναλυτικότερα στις ΕΕΝ προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία των εξής επιµέρους 
έργων και εγκαταστάσεων:

• Κτιριακά

- Κτίρια Διοίκησης

- Κτίρια Αποθήκης- Συνεργείου

- Φυλάκιο Εισόδου

- Κτίριο Χηµικών

- Κτίριο Μηχανικής Αφυδάτωσης

- Κτίριο Ενέργειας

• Δεξαµενές 

- Δεξαµενές Ταχείας Μίξης

- Δεξαµενές Κροκίδωσης

- Δεξαµενές Διαύγασης

- Δεξαµενή Πάχυνσης

- Δεξαµενή ακαθάρτου νερού έκπλυσης

- Δεξαµενές Αποθήκευσης Διυλισµένου Νερού

• Διυλιστήρια

• Αντλιοστάσια 

- Αντλιοστάσια ιλύος

- Αντλιοστάσιο νερού χρήσης

- Αντλιοστάσιο καθαρού νερού

Οι δεξαµενές ταχείας µίξης – κροκίδωσης - διαύγασης, τα διυλιστήρια  και οι δεξαµενές 
αποθήκευσης διυλισµένου νερού θα κατασκευαστούν ώστε να επαρκούν για την 

σελ. 5



παροχή της Α’ Φάσης. Ωστόσο θα προβλεφθεί χώρος για την εγκατάσταση µονάδων 
που απαιτούνται για την πρόσθετη παροχή της Β΄ Φάσης.

Αντίθετα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις χηµικών (κροκίδωσης-χλωρίωσης) και οι 
εγκαταστάσεις πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος κατασκευάζονται µε προδιαγραφές ώστε 
να µπορούν να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις της συνολικής παροχής της Β΄ Φάσης 
του έργου.

2.5. Διαδικασία επεξεργασίας νερού

• Παροχή ανεπεξέργαστου νερού σε ειδικά σχεδιασµένες δεξαµενές

Από το φράγµα Γαδουρά το νερό µε κατάλληλο σύστηµα αγωγών φυσικής ροής 
προσάγεται στο «έργο εισόδου» των ΕΕΝ.

Το έργο εισόδου διαθέτει σύστηµα καταστροφής της δυναµικής ενέργειας του 
προσαγόµενου νερού και δηµιουργίας σταθερής στάθµης. Μέσω της λειτουργίας του 
συστήµατος αυτού η µεταβολή της εισερχόµενης παροχής ανεπεξέργαστου νερού 
είναι οµαλή, συνεχής ήτοι χωρίς διακοπές της λειτουργίας του έργου, εξασφαλίζοντας 
έτσι βέλτιστη λειτουργικότητα και µείωση του λειτουργικού κόστους.

• Φάση κροκίδωσης-διαύγασης

Στη συνέχεια, στη µονάδα ταχείας µίξης πραγµατοποιείται η πλήρης ανάµιξη θειικού 
αργιλίου µε τον υδάτινο όγκο καθώς και η αποσταθεροποίηση των κολλοειδών 
διασποράς ώστε να διευκολύνεται η διεργασία κροκίδωσης-καθίζησης που 
ακολουθεί.

Ακολουθεί η προσθήκη πολυηλεκτρολύτη για υποβοήθηση της κροκίδωσης στις 
αντίστοιχες δεξαµενές. Η τροφοδοσία των δεξαµενών κροκίδωσης- διαύγασης γίνεται 
µε διώρυγες / κανάλια διανοµής. Από τις δεξαµενές απαύγασης η ιλύς διοχετεύεται 
σε φρεάτια ιλύος από όπου αντλείται προς την πάχυνση.

Η αποµάκρυνση της περίσσειας ιλύος γίνεται µε υπερχείλιση και µεταφέρεται σε 
διατάξεις πάχυνσης και µηχανικής αφυδάτωσης. 

• Φάση διύλισης-χλωρίωσης 

Η διύλιση του διαυγασµένου νερού γίνεται σε ταχυδιυλιστήρια βαρύτητας µε έξη 
κλίνες άµµου.

Το διαυγασµένο νερό απάγεται µέσω υπερχειλιστών σε διώρυγα και στη συνέχεια 
προς αγωγό που καταλήγει στα διυλιστήρια. Η διανοµή του νερού στα φίλτρα 
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πυριτικής άµµου γίνεται µε κανάλια και υπερχειλιστές. Η απολύµανση διυλισµένου 
νερού γίνεται µε αέριο µε χλώριο. Το διυλισµένο νερό αποθηκεύεται σε δύο 
δεξαµενές από τις οποίες µέσω του κεντρικού αντλιοστασίου διοχετεύεται προς τη 
Ρόδο.

2.6. Ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Έργου

Σύµφωνα µε την Κοινή Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αναπληρωτού Υπουργού 
Βιοµηχανίας, Ενέργεια και Τεχνολογίας και Υφυπουργού Γεωργίας 80797/9-6-1995 
ενεκρίθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Κατασκευή φράγµατος στο χείµαρρο 
Γαδουρά για αποθήκευση νερού µε σκοπό την ύδρευση – άρδευση της µείζονος 
περιοχής Ρόδου στο νοµό Δωδεκανήσων» η εφαρµογή των οποίων, όπως ρητά 
αναφέρεται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και 
βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του. 

Περαιτέρω µε την Κοινή Απόφαση του Υπουργών  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εσωτερικών, Δηµόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
100706/12-4-2006, τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε η προαναφερθείσα έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων του έργου.  Στην ως άνω τροποποίηση προβλέπονται µεταξύ 
άλλων (α) η µετατροπή της χρήσης του ταµιευτήρα Γαδουρά από υδρο-αρδευτικού 
χαρακτήρα σε καθαρά υδρευτικό και (β) η σύσταση Φορέα Διαχείρισης ο οποίος θα 
είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια των µετρήσεων ποιότητας και ποσότητας νερού, την 
τήρηση περιβαλλοντικών όρων και την προστασία του περιβάλλοντος της άµεσης 
περιοχής του έργου.

Στην ανωτέρω απόφαση γίνεται αναφορά στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους (µεταξύ των οποίων αναφέρεται και η υποχρέωση σύστασης φορέα διαχείρισης). 
Η τυχόν απαίτηση για αυστηρή τήρηση και έλεγχο της υλοποίησης των 
προβλεποµένων  όρων των περιβαλλοντικών όρων ενδέχεται να οδηγήσει (κατά τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 11 της απόφασης του Ταµείου Συνοχής) σε µείωση, αναστολή 
ή και µαταίωση της κοινοτικής συνδροµής.

Για τους ανωτέρω λόγους καθίσταται επιβεβληµένη η ανάγκη υλοποίησης όλων των 
απαραίτητων ενεργειών και δράσεων για την έγκαιρη σύσταση του φορέα διαχείρισης 
του έργου. 
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3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Το έργο προβλέπεται να εξυπηρετήσει καταρχήν περιοχές Δήµου Ρόδου, µε την µορφή 
που αυτός είχε πριν από την θέση σε ισχύ του νόµου 3852/2010 (Καλλικράτης), που 
προβλέπεται να εξυπηρετούνται άµεσα από το έργο, στη συνέχεια τις περιοχές των 
τέως Δήµων Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχαγγέλου και σε τελική φάση το σύνολο σχεδόν 
του νησιού. Με τον  νόµο 3852/2010 (Καλλικράτης) – άρθρα 1 και 109 - προβλέπεται η 
συνένωση όλων των Δήµων της νήσου Ρόδου σε ένα και η αντίστοιχη συγχώνευση 
όλων των ΔΕΥΑ  (παρ.6). Με την έννοια αυτή, τα παρακάτω στοιχεία, ειδικά τα 
οικονοµικά στοιχεία και τα τιµολόγια, θα διαφοροποιηθούν µετά το πρώτο εξάµηνο του 
2011, οπότε προβλέπεται και να ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Ωστόσο τα στοιχεία της 
κατανάλωσης και οι ανάγκες ύδρευσης δεν προβλέπεται να επηρεαστούν. Τα 
οικονοµικά στοιχεία διατηρούν το ενδιαφέρον τους κυρίως σε σχέση µε το εκτιµώµενο 
κόστος παραγωγής διυλισµένου νερού, όπως αυτό παρουσιάζεται στο τελευταίο µέρος 
της παρούσας µελέτης. Θα ήταν δε χρήσιµο το στοιχείο αυτό, του εκτιµώµενου κόστους 
παραγωγής και πώλησης κατεργασµένου νερού, να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό 
των τιµολογίων της νέας ενοποιηµένης ΔΕΥΑΡ στη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 
2011. Για τις ανάγκες της παρουσίασης και µη έχοντας ακόµη τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουµε άλλη ταξινόµηση, θα διατηρήσουµε την ονοµατολογία και την 
θεσµική συγκρότηση της περιοχής πριν την θέση σε ισχύ του νόµου 3852/2010 
(Καλλικράτης).

3.1. Εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Σύµφωνα µε την επίσηµη απογραφή του έτους 2001, ο µόνιµος πληθυσµός των 
περιοχών που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το Έργο, φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί.

Πίνακας 1. Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός
Πηγή: ΕΣΥΕ - Απογραφή 2001

Δήµος 2001 1991 Μέση Ετήσια Αύξηση
Δήµος Ρόδου 53.709 43.558 2,12%
Δήµος Αρχαγγέλου 7.779 7.715 0,08%
Δήµος Καλλιθέας 10.251 6.150 5,24%
Δήµος Αφάντου 6.712 6.306 0,63%
Σύνολο 78.451 63.729 2,10%

σελ. 8



3.2. Υφιστάµενες ΔΕΥΑ στην περιοχή του έργου

Σήµερα οι ανάγκες ύδρευσης-αποχέτευσης των παραπάνω δηµοτικών διαµερισµάτων 
εξυπηρετούνται από Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) που 
έχουν συστήσει για το σκοπό αυτό οι κατά τόπους δηµοτικές αρχές. 

Υπάρχουν τέσσερις ΔΕΥΑ στην περιοχή του «Έργου»:

Η ΔΕΥΑ Ρόδου, η ΔΕΥΑ Αρχαγγέλου, η ΔΕΥΑ Αφάντου και η ΔΕΥΑ Καλλιθέας.

Το επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών των Δ.Ε.Υ.Α. που θα εξυπηρετηθούν από 
το «Έργο», αναφορικά µε την επάρκεια και ποιότητα του νερού που καταναλώνουν 
αλλά και το ύψος και τη διάρθρωση των τιµολογίων που χρεώνονται, αναλύεται 
κατωτέρω.

3.2.1.ΔΕΥΑ Ρόδου

Πληθυσµιακά δεδοµένα περιοχής

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001 ο δήµος αριθµεί περί τους 53.700 
δηµότες, σύµφωνα δε µε τα στοιχεία της ΔΕΥΑΡ οι πελάτες στον τοµέα της ύδρευσης 
ανέρχονται 32.196 (αριθµός ενεργών υδροµετρητών) 

Γενικά στοιχεία 

Η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου συνεστήθη το 1955, µε 
βασιλικό διάταγµα ως «Επιχείρηση Δηµοτικών Υδραγωγείων Ρόδου» (Ε.Δ.Υ.Ρ.). Το 
1978 µε το Π.Δ. 64/23.1.1978 διευρύνθηκε ο σκοπός της και στον τοµέα της 
αποχέτευσης οπότε και µετονοµάστηκε σε «Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ρόδου». Το 1981 µε  απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου υπήχθη στις 
διατάξεις του νόµου 1069/1980 και από τότε αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα. Το ιδρυτικό της καταστατικό έχει δηµοσιευθεί στο 
ΦΕΚ 137 /28-5-1981.

Η επιχείρηση απασχολεί περί τα 175 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων καθώς το 
αντικείµενό της πέραν της ύδρευσης εκτείνεται στην αποχέτευση και στον βιολογικό 
καθαρισµό. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 11 µέλη εκ των 
οποίων  Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Δήµαρχος Ρόδου, δύο (2) ορίζονται από το Δηµοτικό 
Συµβούλιο, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων, ένας (1) είναι εκπρόσωπος 
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του ΤΕΕ και έξη (6) προέρχονται από κατοίκους του δήµου που διαθέτουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο της επιχείρησης.

Περιοχή Αρµοδιότηταςοδιότητας

Περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήµου Ρόδου 
στην οποία περιλαµβάνονται η πόλη της Ρόδου και οι οικισµοί Κρητικά και Σγουρού.

Πηγές άντλησης νερού - Επάρκεια - Ποιότητα νερού

Η επιχείρηση διαθέτει στην ιδιοκτησία της 40 γεωτρήσεις, ισάριθµα αντλιοστάσια 
καθώς και 8 δεξαµενές ύδρευσης. Το συνολικό µήκος του δικτύου ύδρευσης ανέρχεται 
σε 250 χλµ. ενώ τα αντίστοιχα µήκη των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων 
είναι 105 χλµ. και 60 χλµ. 

Πίνακας 2. ΔΕΥΑ Ρόδου - Τιµολόγια ύδρευσης 2009
Πηγή: ΔΕΥΑ Ρόδου

Κατηγορία χρήσης Οικιακή ΕπαγγελµατικήΕπαγγελµατική
Συχνότητα χρέωσης ανά 3µηνο ανά 3µηνο (1)ανά 3µηνο (1)

Πάγιο (ανάλογα µε διάµετρο υδροµετρητή  
 -13 χιλιοστών € 2,60 € 4,13€ 4,13
 -20 χιλιοστών € 4,13 € 7,36€ 7,36
 -25 χιλιοστών € 7,36 € 10,40€ 10,40
 -30/40 χιλιοστών € 10,40 € 15,58€ 15,58
 -50 χιλιοστών € 15,58 € 25,54€ 25,54
 -80/100 χιλιοστών € 30,78 € 61,94€ 61,94
ΚαταναλώσειςΚαταναλώσεις ΚαταναλώσειςΚαταναλώσεις
Από 0-20 κ.µ. € 0,48 Από 0-300 κ.µ. € 0,86
Από 21-40 κ.µ. € 0,60 Από 301-600 κ.µ. € 0,90
Από 41-60 κ.µ. € 0,80 Από 601 κ.µ.και άνω € 0,99
Από 61 κ.µ.και άνω € 0,95
Ελάχιστη χρέωση 10 κ.µ. 18 κ.µ.

(1) πλην ξενοδοχείων & µεγάλων επιχειρήσεων για τις οποίες η χρέωση είναι µηνιαία.
Στις παραπάνω τιµές εφαρµόζεται ΦΠΑ 6% ενώ στην  αξία του τιµολογίου προστίθεται τέλος 80% για έργα 
και 25% /40% για δικαίωµα αποχέτευσης (µη συνδεδεµένο ακίνητο /συνδεδεµένο ακίνητο) πλέον  ΦΠΑ 
13%

Οικονοµικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία από τους τελευταίους 
διαθέσιµους λογαριασµούς αποτελεσµάτων και  ισολογισµούς των χρήσεων 2006-08 
αναφορικά µε τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου.
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Πίνακας 3. ΔΕΥΑ Ρόδου - Λογαριασµοί αποτελεσµάτων (σε €)
Πηγή: ΔΕΥΑ Ρόδου

2006 2007 2008

Κύκλος Εργασιών 6.482.423 8.218.051 7.680.260

Μείον    

Κόστος παροχής υπηρεσιών προ αποσβέσεων (8.100.989) (9.108.888) (10.188.404)
Μικτό αποτέλεσµα (1.618.566) (890.837) (2.508.144)

Πλέον    

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 68.866 76.508 536.957

Λειτουργικό αποτέλεσµα (1.549.700) (814.329) (1.971.186)

πλέον/µείον    

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (480.259) (402.936) (170.175)
πλέον/µείον

Έκτακτα αποτελέσµατα 2.163.552 4.690.101 2.532.367

Κέρδη προ αποσβέσεων 133.592 3.472.836 391.006

Μείον    

Αποσβέσεις (1.920.378) (1.791.382) (1.777.501)

Καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων (1.786.786) 1.681.454 (1.386.494)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε €)
Ενεργητικό 2006 2007 2008
Ι. Έξοδα ερευνών & εγκατ. (αναπ.) 8.452 5.949 3.446
ΙΙ. Πάγια    
Γήπεδα –Οικόπεδα 211.412 211.412 211.412
Κτίρια και Τεχνικά έργα 2.262.204 2.509.528 3.009.240
Μηχανήµατα-Εξοπλισµός κλπ. 48.516.706 48.921.421 50.673.850
Μεταφορικά µέσα 1.031.733 1.047.689 1.074.579
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 759.253 807.615 768.441
Ακινητοποιήσεις υ/ εκτέλεση 116.812 827.955 680.999
Σύνολο ακινητοποιήσεων 52.898.120 54.325.619 56.418.521
Αποσβέσεις (20.625.483) (22.386.198) (24.322.326)
Αναπόσβεστα πάγια 32.272.637 31.939.421 32.096.195
ΙΙΙ. Λοιπές µακροπρόθ. απαιτήσεις 29.968 29.968 37.168
Σύνολο παγίου ενεργητικού 32.311.057 31.975.337 32.136.809
ΙV. Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέµατα 162.283 179.468 188.754
Απαιτήσεις 8.462.225 8.494.188 9.567.930
Διαθέσιµα 761.697 4.145.336 836.240
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού 9.386.204 12.818.992 10.592.924
Σύνολο Ενεργητικού 41.697.262 44.794.329 42.729.733

Παθητικό 2006 2007 2008
Ι.'Ιδια Κεφάλαια    
-Καταβεβληµένο Κεφάλαιο 229.850 229.850 229.850
-Αποθεµατικά Κεφάλαια 36.863 36.863 36.863
-Επιχορηγήσεις (καθαρές) 11.999.926 11.245.977 10.902.643
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-Τέλη έργων Ν.1069/80 28.640.382 30.900.387 32.711.141
-Ζηµίες εις νέον (11.738.955) (10.057.501) (11.415.572)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 29.168.066 32.355.575 32.464.924
ΙΙ. Υποχρεώσεις    
ΙΙ.α. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
-Τράπεζες 8.035.105 7.466.683 6.865.937
-Λοιπές µακροπρόθ. υποχρεώσεις 899.635 1.000.822 1.093.604
ΙΙ.β. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
-Τράπεζες-λογ. βραχυπρ.υποχρ. 1.682.006 1.688.459 0
-Τράπεζες-δόση  µακροπρ.υποχρ. 797.942 764.048 780.565
-Προµηθευτές 282.836 260.823 471.604
-Προκαταβολές πελατών 5.483 6.114 4.630
-Φόροι -Τέλη-Ασφαλ.οργανισµοί 573.322 991.644 744.879
-Πιστωτές διάφοροι 252.867 260.161 303.590
Σύνολο υποχρεώσεων 12.529.196 12.438.754 10.264.809
    
Σύνολο Παθητικού 41.697.262 44.794.329 42.729.733

ΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008
Ι.ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ    
Μεταβολή κύκλου εργασιών 1,1% 26,8% -6,5%
Μεταβολή κόστους πωληθέντων 5,3% 12,4% 11,9%
Μεταβολή κερδών προ αποσβέσεων  -75,3% 2499,6% -88,7%
Μεταβολή απαιτήσεων από πελάτες  -2,1% 0,4% 12,6%
ΙΙ.ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ    
Περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβ.) -25,0% -10,8% -32,7%
Περιθώριο λειτ. κέρδους (προ αποσβ.) -23,9% -9,9% -25,7%
Περιθώριο  κέρδους προ αποσβέσεων 2,1% 42,3% 5,1%
Περιθώριο  καθαρού κέρδους (προ φόρων) -27,6% 20,5% -18,1%
ΙΙΙ.ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ    
Απαιτήσεις από πελάτες/Πωλήσεις 1,31 1,03 1,25

Ποσοτική ανάλυση στοιχείων υδατοκατανάλωσης 

Κατά τη διάρκεια της διετίας 2006-07 οι τιµολογηθείσες καταναλώσεις των περιοχών 
που εξυπηρετούνται από τη ΔΕΥΑ  Ρόδου κυµάνθηκαν  στο ύψος των 5.000.000 κ.µ. 
Κατά τη διάρκεια ωστόσο του 2008, το αντίστοιχο νούµερο είναι µειωµένο κατά 5% 
περίπου που αντιστοιχεί σε 275.000 κ.µ. περίπου. Το 40% της µειωµένης αυτής 
κατανάλωσης οφείλεται στην πτώση της κατανάλωσης για επαγγελµατική χρήση, η 
οποία κατά το 2008 συρρικνώθηκε κατά 15% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό µείωσης της 
υδατοκατανάλωσης των νοικοκυριών ανήλθε µόλις σε 3%.
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Πίνακας 4. Δήµος Ρόδου - Καταναλώσεις νερού (κ.µ.) στην περίοδο 2006-08
Πηγή: ΔΕΥΑ Ρόδου

Οικιακή ΧρήσηΟικιακή ΧρήσηΟικιακή Χρήση Επαγγελµατική ΧρήσηΕπαγγελµατική ΧρήσηΕπαγγελµατική Χρήση Συνολική ΚατανάλωσηΣυνολική ΚατανάλωσηΣυνολική Κατανάλωση
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Α' τρίµηνο 957.543 994.093 869.946 60.380 48.680 43.204 1.017.923 1.042.773 913.150
Β' τρίµηνο 1.182.731 1.182.803 1.210.924 189.963 205.534 183.948 1.372.694 1.388.337 1.394.872
Γ' τρίµηνο 1.218.060 1.194.713 1.131.315 329.250 344.833 306.994 1.547.310 1.539.546 1.438.309
Δ' τρίµηνο 982.052 988.631 974.878 92.816 85.504 47.818 1.074.868 1.074.135 1.022.696
Σύνολο 4.340.386 4.360.240 4.187.063 672.409 684.551 581.964 5.012.795 5.044.791 4.769.027

Ο προφανής λόγος για τη σηµειωθείσα αυτή εξέλιξη ήταν η πτώση που παρατηρήθηκε 
στην τουριστική κίνηση της χώρας κατά το έτος αυτό.  Ο τουρισµός και κατά συνέπεια η  
εποχικότητα παίζει ιδιαίτερο ρόλο στις καταναλωτική συµπεριφορά των περιοχών 
ιδιαίτερα  σε ότι αφορά στην κατανάλωση νερού για επαγγελµατική χρήση  καθώς στη 
διάρκεια του θέρους (γ’ τρίµηνο) καταγράφεται το 50% της ζήτησης των καταναλωτών 
της κατηγορίας αυτής ενώ και η ηµερήσια κατανάλωση στη διάρκεια των µηνών αυτών 
είναι υπερδιπλάσια σε σχέση µε την µέση ετήσια υδατοκατανάλωση για επαγγελµατική 
χρήση.

Πίνακας 5. Δήµος Ρόδου - Ηµερήσια κατανάλωση νερού (κ.µ.) στην περίοδο 2006-08
Πηγή: ΔΕΥΑ Ρόδου

Οικιακή ΧρήσηΟικιακή ΧρήσηΟικιακή Χρήση Επαγγελµατική ΧρήσηΕπαγγελµατική ΧρήσηΕπαγγελµατική Χρήση
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Α' τρίµηνο 10.639 11.045 9.666 671 541 480
Β' τρίµηνο 12.997 12.998 13.307 2.088 2.259 2.021
Γ' τρίµηνο 13.240 12.986 12.297 3.579 3.748 3.337
Δ' τρίµηνο 10.674 10.746 10.597 1.009 929 520
Σύνολο 11.891 11.946 11.471 1.842 1.875 1.594

Τα έσοδα που αντιστοιχούν στις καταναλώσεις αυτές καθώς και η διαχρονική εξέλιξη 
των εσόδων ανά τιµολογηθέν κ.µ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 6. ΔΕΥΑ Ρόδου - Έσοδα µε βάση τις καταναλώσεις στην περίοδο 2006-08
Πηγή: ΔΕΥΑ Ρόδου

2006 2007 2008
Έσοδα παροχής υπηρεσιών € 6.472.322 € 8.083.622 € 7.336.580
Συνολική υδατοκατανάλωση 5.012.795 5.044.791 4.769.027
Έσοδα/κ.µ υδατοκατανάλωσης € 1,29 € 1,60 € 1,54
Ενεργοί µετρητές   32.196
Έσοδα/µετρητή   € 227,87
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3.2.2.ΔΕΥΑ Αρχαγγέλου

Πληθυσµιακά δεδοµένα περιοχής

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001 ο δήµος αριθµεί περί τους 7.800 
δηµότες, σύµφωνα δε µε τα στοιχεία της ΔΕΥΑ οι πελάτες στον τοµέα της ύδρευσης 
ανέρχονται 6.000 (αριθµός υδροµετρητών).

Γενικά στοιχεία 

Η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαγγέλου, συνεστήθη το 2002 µε  
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου στο πλαίσιο του νόµου 1069/1980.Το ιδρυτικό της 
καταστατικό έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 367 /21-3-2002.

Το προσωπικό της εταιρείας (σύµφωνα µε στοιχεία της επιχείρησης) ανέρχεται σε 15 
άτοµα εκ των οποίων 4 άτοµα είναι µόνιµοι και 11 µε σύµβαση µίσθωσης έργου. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 9 µέλη τα οποία 
ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

Περιοχή Αρµοδιότητας

Στην περιοχή αρµοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαγγέλου, συνολικής έκτασης 109.750 
στρεµµάτων (περίπου 110 τετρ. χλµ.),περιλαµβάνονται τρία δηµοτικά διαµερίσµατα ως 
εξής: Δ.δ. Αρχαγγέλου (Αρχάγγελος, Μονή Τσαµπίκας και Στεγνά), Δ.δ. Μαλώνος  
(Μακλώνας, Χαράκι) και Δ.δ Μασσάρων.

Πηγές άντλησης νερού - Επάρκεια - Ποιότητα νερού

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διαθέτει περισσότερες από 10 αντλιοστάσια/γεωτρήσεις που λειτουργούν 
και στα τρία δηµοτικά διαµερίσµατα και χρησιµοποιούνται για τον εφοδιασµό εννέα 
δεξαµενών. 

Οι γεωτρήσεις έχουν συνολική θεωρητική αντλητική ικανότητα από 15.480 έως 18.360 
κ.µ /ηµέρα ή από 5.650.000 έως 6.700.000 κ.µ/έτος. 

Δεν υφίστανται πρόσφατα ποσοτικά στοιχεία υδατοκατανάλωσης στην περιοχή της 
ΔΕΥΑΑ. Σύµφωνα µε στοιχεία του 2003 οι ετήσιες καταναλώσεις στα 3 δηµοτικά 
διαµερίσµατα ανήλθαν συνολικά στο ύψος των 802.208 κ.µ., ποσό που αντιστοιχεί µετά 
από συνυπολογισµό του εποχιακού πληθυσµού κατά τους θερινούς µήνες, σε κατά 
κεφαλή ηµερήσια κατανάλωση ύψους 224 lt. Κατά την επιχείρηση η κατανάλωση νερού 
για το 2009 θα ανέλθει στο ύψος των 929.000 κ.µ. περίπου και η αντίστοιχη κατά 
κεφαλή ηµερήσια κατανάλωση στο ύψος των 250 lt . Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
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δεν υφίσταται θέµα επάρκειας της προσφοράς νερού στην περιοχή. Αναφορικά µε την 
ποιότητα του παρεχοµένου νερού σηµειώνεται ότι κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 
αποστέλλονται δείγµατα στη ΔΕΥΑ Ρόδου και από τα αποτελέσµατα των ελέγχων δε 
φαίνεται να υφίστανται προβλήµατα σχετικά µε την καταλληλότητα του πόσιµου νερού  

Διάρθρωση τιµολογίων – Υποχρεώσεις καταναλωτών

Η ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αρχαγγέλου παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα. Σηµειώνεται ότι οι χρεώσεις  που αφορούν στις συνδέσεις µε το δίκτυο (πάγιες 
καταβολές) είναι εκτός ενδιαφέροντος της παρούσας µελέτης και ως εκ τούτου δεν 
παρουσιάζονται.

Πίνακας 7. ΔΕΥΑ Αρχαγγέλου - Τιµολόγια ύδρευσης 2009
Πηγή: ΔΕΥΑ Αρχαγγέλου

Κατηγορία χρήσης Οικιακή Επαγγελµατική Πτηνοκτηνοτροφική
Συχνότητα χρέωσης ανά 4µηνο ανά 4µηνο ανά 4µηνο
Πάγιο € 5,00 € 9,00 € 5,00
Καταναλώσεις  
Από 0-20 κ.µ. € 0,1556

€ 0,3425 € 0,3425

Από 21-40 κ.µ. € 0,2076

€ 0,3425 € 0,3425
Από 41-60 κ.µ. € 0,2860

€ 0,3425 € 0,3425Από 61-80 κ.µ. € 0,3990 € 0,3425 € 0,3425
Από 81-110 κ.µ. € 0,4566

€ 0,3425 € 0,3425

Από 111-160 κ.µ. € 0,5132

€ 0,3425 € 0,3425

Από 161 κ.µ.και άνω € 0,5708

€ 0,3425 € 0,3425

Στις παραπάνω τιµές εφαρµόζεται ΦΠΑ 6% ενώ στην αξία του τιµολογίου προστίθεται τέλος 80% για έργα 
αποχέτευσης και 10% για τέλος επεξεργασίας βοθρολυµάτων

Οικονοµικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαγγέλου

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία από την ανάλυση 
εσόδων/εξόδων της επιχείρησης για τη διετία 2007-2008.

Πίνακας 8. ΔΕΥΑ Αρχαγγέλου - Οικονοµικά στοιχεία στην περίοδο 2008-2009 (σε €)
Πηγή: ΔΕΥΑ Αρχαγγέλου

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2007 2008
Έσοδα από πάγιο 80.635 78.593
Έσοδα από κατανάλωση 371.186 185.754
Τέλη χρήσης υπονόµων 18.176 18.539
Έσοδα διακλάδωσης 22.691 23.290
Σύνολο κύκλου εργασιών 492.689 306.177

ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ 2007 2008
Κύκλος Εργασιών 492.689 306.177
Μείον   
Κόστος παροχής υπηρεσιών προ αποσβέσεων (631.672) (474.720)
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Λειτουργικό αποτέλεσµα (138.983) (168.544)
Μείον   
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (12.210) (33.425)
Κέρδη προ αποσβέσεων (151.194) (201.969)
Μείον Αποσβέσεις (110.809) (120.766)
Καθαρό αποτέλεσµα  προ φόρων (262.003) (322.735)

3.2.3.ΔΕΥΑ Αφάντου

Πληθυσµιακά δεδοµένα περιοχής

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ο δήµος αριθµεί περί τους 6.700 
δηµότες, σύµφωνα δε µε τα στοιχεία της ΔΕΥΑ ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός κατά τη 
διάρκεια των θερινών µηνών ανέρχεται σε 15.000. ενώ οι πελάτες στον  τοµέα της 
ύδρευσης ανέρχονται 4.300 (αριθµός υδροµετρητών). 

Γενικά στοιχεία 

Η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αφάντου, συνεστήθη το 1997 µε  
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου στο πλαίσιο του νόµου 1069/1980.Το ιδρυτικό της 
καταστατικό έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 195 /2-10-1997.

Το προσωπικό της εταιρείας (σύµφωνα µε στοιχεία της επιχείρησης) ανέρχεται σε 25 
άτοµα. Η Δ.Ε.Υ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 7 µέλη τα 
οποία ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

Περιοχή Αρµοδιότητας

Στην περιοχή αρµοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Αφάντου, περιλαµβάνονται δύο δηµοτικά 
διαµερίσµατα ως εξής: Δ.δ. Αφάντου (Αφάντου, Κολύµπια) και Δ.δ Αρχίπολης.

Πηγές άντλησης νερού - Επάρκεια - Ποιότητα νερού

Δεν µας έχουν  παρασχεθεί σχετικά στοιχεία. Κατά την  επιχείρηση η ετήσια κατανάλωση 
νερού στην περιοχή αρµοδιότητάς της ανέρχεται σε 2 εκατ. κ.µ. η οποία χαρακτηρίζεται 
από έντονη εποχικότητα καθώς το 60% της ποσότητας αυτής καταναλώνεται στο 5µηνο 
Μαΐου – Σεπτεµβρίου και µόλις το 40% στους υπόλοιπους 7 µήνες.   

Η ποιότητα του παρεχοµένου νερού, χαρακτηρίζεται κατά την επιχείρηση ως «γενικά 
καλή σε σχέση µε τις παραµέτρους που ορίζει η Οδηγία 98/83/ΕΚ». 
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Διάρθρωση τιµολογίων – Υποχρεώσεις καταναλωτών

Η τιµολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αφάντου παρουσιάζεται στον  παρακάτω πίνακα, στον 
οποίο πάντως δεν περιλαµβάνονται για εποπτικούς και µόνο λόγους ειδικές χρεώσεις 
για κατηγορίες συνδροµητών όπως πολύτεκνες οικογένειες, κτηνοτροφικές και 
πτηνοτροφικές µονάδες, Δ.Δ. Αρχίπολης. 

Πίνακας 9. ΔΕΥΑ Αφάντου - Τιµολόγια ύδρευσης 2009
Πηγή: ΔΕΥΑ Αφάντου

Κατηγορία χρήσης Οικιακή Επαγγελµατική Δηµόσιες Υπηρεσίες Σχολικά κτίρια κλπ.
Συχνότητα χρέωσης ανά 3µηνο ανά 3µηνο ανά 3µηνο ανά 3µηνο
Πάγιο € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00
Καταναλώσεις  
Από 0-20 κ.µ. € 0,20

€ 0,32

€ 0,50 € 0,12

Από 21-40 κ.µ. € 0,25

€ 0,32

€ 0,50 € 0,12

Από 41-60 κ.µ. € 0,30
€ 0,32

€ 0,50 € 0,12
Από 61-80 κ.µ. € 0,35

€ 0,32

€ 0,50 € 0,12Από 81-120 κ.µ. € 0,40

€ 0,32

€ 0,50 € 0,12
Από 121-150 κ.µ. € 0,45

€ 0,32

€ 0,50 € 0,12

Από 151-300 κ.µ. € 0,45 € 0,45

€ 0,50 € 0,12

Από 301-600 κ.µ. € 0,45 € 0,50

€ 0,50 € 0,12

Από 601 κ.µ.και άνω € 0,45 € 0,60

€ 0,50 € 0,12

Στις παραπάνω τιµές εφαρµόζεται ΦΠΑ ενώ στην αξία του τιµολογίου προστίθεται τέλος 20% για τέλη 
χρήσης αποχέτευσης.

Οικονοµικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Αφάντου

Πίνακας 10. ΔΕΥΑ Αφάντου - Λογαριασµοί αποτελεσµάτων (σε €)
Πηγή: ΔΕΥΑ Αφάντου

2006 2007 2008

Κύκλος Εργασιών 427.312 612.928 663.075

Μείον    

Κόστος παροχής υπηρεσιών προ αποσβέσεων (709.667) (729.655) (842.563)
Μικτό αποτέλεσµα (282.355) (116.727) (179.488)

Πλέον    

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 0 353.982 5.066

Λειτουργικό αποτέλεσµα (282.355) 237.255 (174.422)

πλέον/(µείον)    

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (29.495) (34.770) (9.077)
πλέον/(µείον)

Έκτακτα αποτελέσµατα 95.225 (50.052) 234.424

Κέρδη προ αποσβέσεων (216.625) 152.433 50.925

Μείον    

Αποσβέσεις (141.134) (147.044) (146.642)

Καθαρό αποτέλεσµα  προ φόρων (357.759) 5.389 (95.717)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε €)
Ενεργητικό 2006 2007 2008
Ι.Έξοδα ερευνών & εγκατ. (αναπ.) 2.384 3.460 20.782
ΙΙ. Πάγια    
-Γήπεδα -Οικόπεδα 0 0 0
-Κτίρια και Τεχνικά έργα 348.147 348.147 348.147
-Μηχανήµατα-Εξοπλισµός κλπ. 3.085.449 3.107.691 3.148.502
-Μεταφορικά µέσα 41.068 41.068 41.068
-Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 56.953 77.619 80.145
-Ακινητοποιήσεις υ/ εκτέλεση 8.352 116.299 360.401
Σύνολο ακινητοποιήσεων 3.539.969 3.690.824 3.978.263
Αποσβέσεις (757.338) (903.190) (1.048.640)
Αναπόσβεστα πάγια 2.782.632 2.787.634 2.929.623
ΙΙΙ. Λοιπές µακροπρόθ. απαιτήσεις 2.546 4.304 5.349
Σύνολο παγίου ενεργητικού 2.787.562 2.795.398 2.955.754
ΙV. Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
-Αποθέµατα 5.869 5.869 5.869
-Πελάτες 651.381 914.680 960.828
-Απαιτήσεις 273.171 252.149 296.633
-Διαθέσιµα 573 364.203 14.320
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού 930.995 1.536.901 1.277.651
Σύνολο Ενεργητικού 3.718.557 4.332.300 4.233.405

Παθητικό 2006 2007 2008
Ι. Ίδια Κεφάλαια    
-Καταβεβληµένο Κεφάλαιο 3.184.622 3.184.622 3.184.622
-Αποθεµατικά Κεφάλαια 230.587 230.587 230.587
-Καταθέσεις µετόχων 0 0 9.000
-Τέλη έργων Ν.1069/80 512.131 833.915 1.039.374
-Ζηµίες εις νέον (1.609.067) (1.603.678) (1.699.395)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.318.273 2.645.446 2.764.188
    
ΙΙ. Υποχρεώσεις    
ΙΙ.α. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
-Τράπεζες 454.309 728.378 672.857
-Λοιπές µακροπρόθ. υποχρεώσεις 35.367 39.027 46.866
ΙΙ.β. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
-Τράπεζες- δόση  µακροπρ. υποχρ. 57.990 57.604 98.815
-Προµηθευτές 225.855 266.673 162.079
-Προκαταβολές πελατών 0 0 0
-Φόροι -Τέλη-Ασφαλ. οργανισµοί 417.258 347.032 277.664
-Πιστωτές διάφοροι 209.505 248.140 210.936
Σύνολο υποχρεώσεων 1.400.284 1.686.854 1.469.217
Σύνολο Παθητικού 3.718.557 4.332.300 4.233.405

ΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008
Ι.ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ    
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-Μεταβολή κύκλου εργασιών  43,4% 8,2%
-Μεταβολή κόστους πωληθέντων  2,8% 15,5%
-Μεταβολή κερδών προ αποσβέσεων   -66,6%
-Μεταβολή απαιτήσεων από πελάτες  40,4% 5,0%
ΙΙ.ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ    
-Περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβ.) -66,1% -19,0% -27,1%
-Περιθώριο λειτ. κέρδους (προ αποσβ.) -66,1% 38,7% -26,3%
-Περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων -50,7% 24,9% 7,7%
-Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -83,7% 0,9% -14,4%
ΙΙΙ.ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ    
Απαιτήσεις από πελάτες/Πωλήσεις 1,52 1,49 1,45

3.2.4.ΔΕΥΑ Καλλιθέας

Πληθυσµιακά δεδοµένα περιοχής

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001 ο δήµος αριθµεί περί τους 10.000 
δηµότες, σύµφωνα δε µε τα στοιχεία της ΔΕΥΑ οι πελάτες στον τοµέα της ύδρευσης 
ανέρχονται 7.200 (αριθµός υδροµετρητών). Ο αντίστοιχος αριθµός πελατών  στον τοµέα 
της αποχέτευσης είναι 3.300. 

Γενικά στοιχεία 

Η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης της Καλλιθέας, συνεστήθη µε την 
απόφαση υπ’ αριθµ. 696/2000 του Δηµοτικού Συµβουλίου και στο πλαίσιο του νόµου 
1069/1980. Ως περιοχή αρµοδιότητος ορίζεται η διοικητική περιφέρεια του Δήµου 
Καλλιθέας. Η Δ.Ε.Υ.Α. διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 
από 9 µέλη τα οποία ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο Καλλιθέας.

Περιοχή Αρµοδιότητας

Στην περιοχή αρµοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Καλλιθέας, συνολικής έκτασης 109.750 
στρεµµάτων (περίπου 110 τετρ. χλµ.),περιλαµβάνονται τρία δηµοτικά διαµερίσµατα ως 
εξής: Δ.δ. Καλυθίων (Φαληράκι, Καλυθιές), Δ.δ. Κοσκινούς (Κοσκινού, Αµµούδες, 
Βρυσιά και Τσαϊρι) και Δ.δ Ψίνθου.

Πηγές άντλησης νερού - Επάρκεια - Ποιότητα νερού

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαθέτει περισσότερες από 30 γεωτρήσεις που λειτουργούν και στα τρία 
δηµοτικά διαµερίσµατα και χρησιµοποιούνται για τον εφοδιασµό των δεξαµενών. 
Παράλληλα υφίστανται και άλλες γεωτρήσεις που χρησιµοποιούνται ως εφεδρικές. 
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Οι γεωτρήσεις έχουν συνολική αντλητική ικανότητα 17.700 κ.µ /ηµέρα ή 6.460.500 κ.µ/
έτος. Ωστόσο η ασφαλής τους απόδοση εκτιµάται περίπου στο 50% (3.230.250 κ.µ./
έτος).

Αναφορικά µε την ποιότητα του παρεχοµένου νερού σηµειώνεται ότι ο έλεγχος της 
πραγµατοποιείται τακτικά από ιδιωτικό εργαστήριο µε το οποίο η ΔΕΥΑΚ έχει 
υπογράψει σύµβαση και σύµφωνα µε τη ΔΕΥΑΚ δε φαίνεται να υφίστανται προβλήµατα 
σχετικά µε την καταλληλότητα του πόσιµου νερού.  

Διάρθρωση τιµολογίων – Υποχρεώσεις καταναλωτών

Δεν υφίστανται διαθέσιµα στοιχεία.

Οικονοµικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Καλλιθέας

Πίνακας 11. ΔΕΥΑ Καλλιθέας - Λογαριασµοί αποτελεσµάτων (σε €)
Πηγή: ΔΕΥΑ Καλλιθέας

2006 2007 2008

Κύκλος Εργασιών 1.152.889 1.017.543 1.125.879

Μείον    

Κόστος παροχής υπηρεσιών προ αποσβέσεων (1.135.014) (969.427) (1.216.838)
Μικτό αποτέλεσµα 17.875 48.116 (90.959)

Πλέον    

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 60.525 2.916 3.594

Μείον    

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (396.243) (361.007) (445.513)

Λειτουργικό αποτέλεσµα (317.843) (309.976) (532.878)
πλέον/µείον    

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 50.807 41.047 47.086

πλέον/µείον

Έκτακτα αποτελέσµατα 25.808 122.571 130.328

Κέρδη προ αποσβέσεων (241.228) (146.358) (355.464)

Μείον    
Αποσβέσεις (256.353) (231.406) (225.967)
Καθαρό αποτέλεσµα  προ φόρων (497.581) (377.764) (581.431)

Ενεργητικό 2006 2007 2008
Ι. Έξοδα εγκατάστασης (αναπ.) 836 315 6.885
ΙΙ. Πάγια    
-Ασώµατες ακινητοποιήσεις 16.700 25.560 25.560
-Γήπεδα -Οικόπεδα 25.679 25.679 25.679
-Κτίρια και Τεχνικά έργα 718.961 718.961 725.113
-Μηχανήµατα-Εξοπλισµός κλπ. 9.977.898 10.086.086 10.096.009
-Μεταφορικά µέσα 91.540 91.540 114.081
-Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 113.301 115.561 130.558
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-Ακινητοποιήσεις υ/ εκτέλεση 169.678 145.691 193.914
Σύνολο ακινητοποιήσεων 11.113.757 11.209.078 11.310.914
Αποσβέσεις (6.796.276) (7.027.161) (7.255.429)
Αναπόσβεστα πάγια 4.317.481 4.181.917 4.055.485
ΙΙΙ. Λοιπές µακροπρόθ. απαιτήσεις 36.995 36.995 43.150
Σύνολο παγίου ενεργητικού 4.354.476 4.218.912 4.098.635
    
ΙV. Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
-Αποθέµατα 48.575 67.347 97.994
-Απαιτήσεις 1.606.954 1.871.800 2.094.161
-Διαθέσιµα 226.560 241.849 143.098
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού 1.882.088 2.180.995 2.335.253
    
V. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργ. 66.102 64.059 64.043
Σύνολο Ενεργητικού 6.303.502 6.464.281 6.504.816

Παθητικό 2006 2007 2008
Ι. Ίδια Κεφάλαια    
-Καταβεβληµένο Κεφάλαιο 5.210.350 5.410.350 5.410.350
-Διαφορές Αναπροσαρµογής 5.136 5.136 5.136
-Επιχορηγήσεις (καθαρές) 870.896 938.268 999.913
-Τέλη έργων Ν.1069/80 1.295.567 1.873.921 2.387.725
-Ζηµίες εις νέον (1.738.471) (2.116.235) (2.697.666)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.643.478 6.111.439 6.105.458
    
ΙΙ. Υποχρεώσεις    
-Προµηθευτές 308.858 220.915 267.947
-Προκαταβολές πελατών 4.647 26.888 40.013
-Φόροι -Τέλη-Ασφαλ. οργανισµοί 39.567 68.065 62.244
-Πιστωτές διάφοροι 302.698 24.789 29.154
Σύνολο υποχρεώσεων 655.770 340.657 399.358
ΙΙΙ. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθ. 4.253 12.186 0
Σύνολο Παθητικού 6.303.502 6.464.281 6.504.816

ΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008
Ι.ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ    
-Μεταβολή κύκλου εργασιών  -11,7% 10,6%
-Μεταβολή κόστους πωληθέντων  -14,6% 25,5%
-Μεταβολή κερδών προ αποσβέσεων    
-Μεταβολή απαιτήσεων από πελάτες 34,2% 16,5% 11,9%
ΙΙ.ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ    
-Περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβ.) 1,6% 4,7% -8,1%
-Περιθώριο λειτ. κέρδους (προ αποσβ.) -27,6% -30,5% -47,3%
-Περιθώριο  κέρδους προ αποσβέσεων -20,9% -14,4% -31,6%
-Περιθώριο  καθαρού κέρδους (προ φόρων) -43,2% -37,1% -51,6%
ΙΙΙ.ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ    
-Απαιτήσεις από πελάτες/Πωλήσεις 1,39 1,84 1,86
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Ποσοτική ανάλυση στοιχείων υδατοκατανάλωσης

Η εξέλιξη της ηµερήσιας παροχής νερού ανά δηµοτικό διαµέρισµα κατά την περίοδο 
2005-08 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 12. ΔΕΥΑ Καλλιθέας - Ηµερήσια παροχή νερού ανά δηµοτικό διαµέρισµα (σε κµ/ηµέρα)
Πηγή: ΔΕΥΑ Καλλιθέας

Δηµοτικό Διαµέρισµα 2005 2006 2007 2008
Καλυθιών 2.156 2.370 2.800 2.807
Κοσκινού 1.676 1.818 1.880 1.772
Ψίνθου 339 266 257 272
Σύνολο 4.171 4.454 4.937 4.852

Το γεγονός ότι το δηµοτικό διαµέρισµα της Ψίνθου ενώ αντιπροσωπεύει περί το 9% του 
συνολικού πληθυσµού του Δήµου, φαίνεται να καταναλώνει, την τριετία 2006-08, 
ποσοστό περί το 6% της συνολικής παροχής νερού πιθανόν να οφείλεται στις διαφορές 
της τουριστικής κίνησης µεταξύ των περιοχών.    

Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να υποστηρίζεται και από τη διακύµανση των ηµερήσιων 
καταναλώσεων/ παροχών ανά τετράµηνο του 2008, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 13. ΔΕΥΑ Καλλιθέας - Ηµερήσια κατανάλωση/παροχή νερού ανά τετράµηνο του 2008 (σε κµ)
Πηγή: ΔΕΥΑ Καλλιθέας

Δηµοτικό Διαµέρισµα Πληθυσµός 1/1-30/4 1/5-30/8 1/9-30/12 Σύνολο κµ/ηµέρα lt/ηµ. & κάτ.
Καλυθιών 5.861 280.765 588.474 155.281 1.024.520 2.807 478,9
Κοσκινού 3.224 222.454 304.390 120.056 646.900 1.772 549,7
Ψίνθου 45.717 36.794 38.215 24.416 99.425 272 304,7
Σύνολο 54.802 540.013 931.079 299.753 1.770.845 4.852 486,2

Η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων ανά τιµολογηθέν κ.µ καθώς και τα έσοδα/ δηµότη για 
το 2008 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 14. ΔΕΥΑ Καλλιθέας - Διαχρονική εξέλιξη των εσόδων, Έσοδα/ δηµότη για το 2008 
Πηγή: ΔΕΥΑ Καλλιθέας

2006 2007 2008
Έσοδα παροχής υπηρεσιών € 1.152.889 € 1.017.543 € 1.125.879
Συνολική υδατοκατανάλωση 
(κ.µ.)

1.625.528 1.802.078 1.770.845

Έσοδα/κ.µ  υδατοκατανάλωσης € 0,71 € 0,56 € 0,64
Υδροδοτούµενος πληθυσµός 9.979
Έσοδα/κάτοικο € 112,82
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3.2.5.Σχολιασµός οικονοµικών στοιχείων

ΔΕΥΑ Ρόδου

Στη διάρκεια του έτους 2007 η εταιρία πέτυχε αύξηση κύκλου εργασιών  της τάξης του 
27%, µεταβολή ωστόσο που αντιστράφηκε στο αµέσως επόµενο έτος καθώς 
σηµειώθηκε πτώση του κύκλου εργασιών κατά 6,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά ειδικά για 
τα έσοδα παροχής υπηρεσιών είναι +25% και -9,2%. 

Το σηµαντικότερο όµως ότι στην  ίδια χρήση (2008) κατά την οποία τα έσοδα µειώθηκαν 
κατά € 537 χιλ., οι ενήµερες απαιτήσεις έναντι πελατών είναι µειωµένες µόλις κατά € 78 
χιλιάδες ενώ και οι επισφαλείς απαιτήσεις παρουσιάζονται αυξηµένες κατά € 81 
χιλιάδες.

Το κόστος παροχής υπηρεσιών αυξήθηκε στη διάρκεια της περιόδου µε ρυθµό της 
τάξης του 12%.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την  πτώση των πωλήσεων του 
2008 συνετέλεσε ώστε να διευρυνθεί το µικτό ζηµιογόνο αποτέλεσµα χρήσεως κατά 
180% περίπου.

Τα λειτουργικά ελλείµµατα της επιχείρησης στη διάρκεια της περιόδου 
υπερκαλύφθηκαν από τα έσοδα του ειδικού τέλους Ν.1069/80, τα οποία ανήλθαν 
συνολικά στο ποσόν των € 8,1 εκατ. και επέτρεψαν  παράλληλα την αποπληρωµή 
δανείων  ύψους € 4,2 εκατ.  

Τέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους € 3,9 εκατ., στη 
µεγάλη τους πλειοψηφία σε υποδοµές και εξοπλισµό, οι οποίες κατά βάση 
χρηµατοδοτήθηκαν από επιχορηγήσεις. 

ΔΕΥΑ Αρχαγγέλου

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

Η επιχείρηση όχι µόνο δεν ισοσκελίζει τα έξοδά της συµπεριλαµβανοµένων των 
αποσβέσεων) αλλά ούτε καν καλύπτει τις λειτουργικές της χρηµατικές δαπάνες. Δεν 
είναι γνωστό πως καλύπτονται τα σχετικά ελλείµµατα αλλά είναι σαφές ότι εν όψει της 
ένταξης της επιχείρησης στην περιοχή αρµοδιότητας του έργου θα πρέπει να γίνουν οι 
κατάλληλες προσαρµογές (είσπραξη καθυστερούµενων οφειλών, εξορθολογισµός 
τιµολογίων, περιορισµός δαπανών) προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις της αναφορικά µε την προµήθεια του διυλισµένου νερού.

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στα έξοδα της επιχείρησης δεν περιλαµβάνεται η 
δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των αντλιοστασίων, η οποία φαίνεται ότι 
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βαρύνει άλλους λογαριασµούς, του δήµου ή της περιφέρειας. Αν η σχετική δαπάνη 
βάρυνε τους λογαριασµούς της επιχείρησης είναι φανερό ότι η ανάγκη για τη λήψη 
διορθωτικών µέτρων θα ήταν πιο επιτακτική. 

ΔΕΥΑ Αφάντου

Στη διάρκεια του έτους 2007 η εταιρία πέτυχε αύξηση κύκλου εργασιών  της τάξης του 
43%, ενώ η αντίστοιχη µεταβολή στη διάρκεια του 2008 ήταν περί το 8%.  

Η αυξήσεις αυτές του κύκλου εργασιών  δεν συνοδεύθηκαν ωστόσο από ιδιαίτερη 
επιτάχυνση στο ρυθµό είσπραξης των οφειλών από τους πελάτες µε αποτέλεσµα οι 
τελευταίες να συµποσούνται µε 31.12.2008 στο ύψος των € 960 εκατ. ήτοι 1,5 φορές 
τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης (2008: 1,45 έναντι 2006: 1,52).

Το κόστος παροχής υπηρεσιών ενώ συγκρατήθηκε στη διάρκεια του 2007 αντίθετα 
στην επόµενη περίοδο (2008) κινήθηκε ταχύτερα από τις πωλήσεις.

Τα έσοδα του ειδικού τέλους Ν.1069/80 ανήλθαν συνολικά στο ποσόν  των € 838 χιλ. 
και επέτρεψαν  την αποπληρωµή δανείων ύψους € 230 χιλ και την κάλυψη επενδύσεων 
ύψους € 548 χιλ. 

ΔΕΥΑ Καλλιθέας

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

Στη διάρκεια του έτους 2006 ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ανήλθε στο ποσόν 
των € 1,15 εκατ. το οποίο ήταν το υψηλότερο επίπεδο τριετίας καθώς το 2007 οι 
πωλήσεις µειώθηκαν κατά 12% περίπου ενώ παρά την ανάκαµψη τους κατά το 2008 
υστερούν έναντι του 2006 κατά € 27 χιλιάδες.

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι ενώ µεταξύ 2006-2007 οι πωλήσεις υποχωρούν κατά 
12% περίπου, στο ίδιο διάστηµα οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται 
διογκωµένες κατά 17% περίπου (ήτοι κατά ποσόν € 270 χιλ.), µε αποτέλεσµα τη 
µεγάλη επιδείνωση  του δείκτη «απαιτήσεις από πελάτες /πωλήσεις» (από 1,39 σε 
1,84). Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και το 2008 χρήση κατά την  οποία η αύξηση των 
απαιτήσεων ήταν διπλάσια από την αύξηση των πωλήσεων (€ 216 χιλ. έναντι € 108 
χιλ.) µε τον προαναφερθέντα δείκτη να διαµορφώνεται πλέον σε 1,86.  Η κατάσταση 
αυτή όπως είναι φυσικό επηρεάσει κατά αρνητικό τρόπο τη ρευστότητα της 
επιχείρησης. 

Περαιτέρω το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 25,5% έναντι της προηγούµενης 
χρήσης µε αποτέλεσµα το κόστος παροχής των υπηρεσιών έστω και προ αποσβέσεων 
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να µην καλύπτεται από το τίµηµα πώλησης των  υπηρεσιών αυτών, (µικτό περιθώριο 
κέρδους προ αποσβέσεων 2008: -8,1% έναντι 4,7% το 2007).

Τα έσοδα του ειδικού τέλους Ν.1069/80 κατά τη διάρκεια της περιόδου ανήλθαν 
συνολικά στο σηµαντικό ποσόν των € 2 εκατ. περίπου τα οποία ωστόσο δεν ήταν 
αρκετά ώστε να επιλύσουν τα προβλήµατα ρευστότητας που προέρχονται κυρίως από 
την καθυστέρηση της εισπραξιµότητας των τιµολογίων πελατείας, πρόβληµα που 
αντιµετωπίστηκε το 2007 µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσού € 200.000.  

Τέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους € 0,3 εκατ., στη 
µεγάλη τους πλειοψηφία σε µηχανήµατα και εξοπλισµό οι οποίες στο σύνολό τους 
χρηµατοδοτήθηκαν από επιχορηγήσεις. 
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4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.1. Βασικό νοµοθετικό πλαίσιο

Το πρώτο ολοκληρωµένο νοµοθετικό βήµα στην Ελλάδα, που αφορούσε στη διαχείριση 
και προστασία των υδάτινων πόρων, είναι ο νόµος 1739/1987 ο οποίος, για πρώτη 
φορά όριζε ότι “Το νερό αποτελεί φυσικό αγαθό για την ικανοποίηση κοινωνικών 
αναγκών και η διαχείρισή του ασκείται όπως ορίζει ο νόµος αυτός” και έδινε 
συγκεκριµένους ορισµούς για µια σειρά από όρους, µεταξύ των οποίων: 

• Υδατικοί πόροι και διαχείριση υδατικών πόρων, που κατά το νόµο αυτόν εννοείτο το 
σύστηµα των µέτρων και δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητα για την πληρέστερη 
δυνατή κάλυψη των αναγκών σε νερό για κάθε χρήση.

• Υδατικά διαµερίσµατα οι οποίες είναι περιοχές οριοθετηµένες µεταξύ τους από 
υδροκρίτες ή νησιωτικές περιοχές, που περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα υδρογραφικά 
δίκτυα, µε υδρολογικές συνθήκες κατά το δυνατόν όµοιες. 

• Υδατικό ισοζύγιο που είναι η απεικόνιση της δυναµικής ισορροπίας µεταξύ των 
εισροών και των εκροών νερού µιας ενιαίας υδατικής περιοχής στην ίδια χρονική 
περίοδο αφού ληφθεί υπόψη η εσωτερική διακύµανση των υδατικών αποθεµάτων. 

Καθόριζε τις αρχές που ήταν  αρµόδιες για την διαχείριση των υδάτινων πόρων  κατά 
κατηγορία χρήσης τους, ενώ προβλεπόταν ότι η διαχείριση τους, έως την απόδοσή 
τους για ορισµένες χρήσεις στην αντίστοιχη κατά κατηγορία χρήσης αρχή, θα ασκείτο 
από το αρµόδιο για τους φυσικούς πόρους Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας το οποίο είχε την αρµοδιότητα συντονισµού και παρακολούθησης των 
δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων. 
Ο νόµος αυτός καθόριζε στα άρθρα 5 και 6 τα σχετικά µε την έρευνα για τους υδατικούς 
πόρους, στα άρθρα 7 και 8 τα σχετικά µε τα έργα αξιοποίησης υδατικών  πόρων και στο 
άρθρο 9 καθόριζε ένα πλαίσιο για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του νερού 
(δικαίωµα και σχετικές άδειες). Στο άρθρο 11 υπήρχε πρόβλεψη µέτρων για την 
«διατήρηση και προστασία υδατικών πόρων».

Σε εφαρµογή του νόµου εκδόθηκαν και µια σειρά διατάγµατα, µεταξύ των οποίων και το 
Π.Δ. 256/1989 που εξειδίκευε την διαδικασία αδειοδότησης για τη χρήση και 
αξιοποίηση των υδατικών πόρων. 

Πιο πρόσφατα, µε τον νόµο 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003) και τις κανονιστικές 
πράξεις που εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότησή του, έγινε η εναρµόνιση του εθνικού δικαίου 
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προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων L 327/22.12.2000). Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται «για την προστασία και 
διαχείριση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». Ο νόµος αυτός 
αναδιοργανώνει τους αρµόδιους φορείς και όργανα µε πρώτο βήµα την µεταφορά της 
βασικής αρµοδιότητας, σε σχέση µε τους υδατικούς πόρους, από το Υπουργείο 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δηµόσιων Έργων. Η αρµοδιότητα αυτή έχει ήδη έχει µεταφερθεί στο νεοσυσταθέν 
αυτοτελές Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Πιο 
συγκεκριµένα ο νόµος 3199 θεσπίζει:

• την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, η οποία χαράσσει την πολιτική για την προστασία και 
διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή της και εγκρίνει, 
µετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων 
και γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και 
διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της χώρας.

• την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων η οποία συστήθηκε αρχικά στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και η 
οποία ήδη έχει υπαχθεί στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η 
οποία ασκεί µια σειρά από σηµαντικές αρµοδιότητες, µεταξύ των άλλων

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

- 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

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

- Εισηγείται νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα για την προστασία και διαχείριση των 
υδάτων

- Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των  υδάτων σε 
συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών και µεριµνά για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και 
ποσότητας των υδάτων
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• την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η προστασία και 
διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταµού καθώς και 

• το Περιφερειακό Συµβούλιο Υδάτων το οποίο, κυρίως,  γνωµοδοτεί πριν την έγκριση 
του Σχεδίου Διαχείρισης και εκφράζει τη γνώµη του προς το Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας για κάθε θέµα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων που αυτός του 
υποβάλλει. 

Καθορίζει πιο συγκεκριµένα τις αρµοδιότητες της περιφέρειας και συγκεκριµένα την 
υποχρέωση σύνταξης σχεδίου Διαχείρισης των  λεκανών απορροής ποταµών 
αρµοδιότητάς της, το οποίο ισχύει για έξι χρόνια καθώς και το περιεχόµενο του. 
Προβλέπει ότι οι Περιφέρειες καταρτίζουν Πρόγραµµα Μέτρων και Πρόγραµµα 
Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων που αποτελούν µέρος του Σχεδίου 
Διαχείρισης.

Επίσης ο νόµος αυτός καθορίζει 

• τους γενικούς κανόνες χρήσης των υδάτων και προβλέπει ότι

- Οι χρήσεις υδάτων διακρίνονται σε ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανική χρήση, 
ενεργειακή χρήση και χρήση για αναψυχή. Η χρήση για ύδρευση έχει 
προτεραιότητα, ως προς την ποσότητα και την  ποιότητα, έναντι κάθε άλλης 
χρήσης και ότι

- Για κάθε χρήση εφαρµόζονται οι παρακάτω κανόνες, οι οποίοι λαµβάνονται υπόψη 
στα Σχέδια Διαχείρισης

‣ Κάθε χρήση πρέπει να αποβλέπει στη βιώσιµη και ισόρροπη ικανοποίηση των 
αναπτυξιακών αναγκών και να διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη προστασία των 
υδάτων, την επάρκεια των αποθεµάτων  τους και τη διατήρηση της ποιότητάς 
τους, ιδιαίτερα δε τη µείωση και την αποτροπή της ρύπανσής τους.

‣ Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού γίνεται µε βάση τα όρια και τις 
δυνατότητες των υδατικών αποθεµάτων, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών 
για τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων, καθώς και της ισορροπίας που 
απαιτείται µεταξύ άντλησης κι ανατροφοδότησης των υπόγειων  υδάτων. Οι 
ανάγκες των χρήσεων σε νερό ικανοποιούνται κατά το δυνατόν σε επίπεδο 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού. Κατά τη διαχείριση των υδάτων πρέπει 
να εξασφαλίζεται η εξοικονόµηση νερού µέσω της χρήσης τεχνικών µεθόδων, 
οικονοµικών κινήτρων και εργαλείων.

σελ. 28



• τα σχετικά µε τις άδειες χρήσεως νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του και 
τέλος, 

• στο άρθρο 12, εισάγει την αρχή της ανάκτησης του κόστους για υπηρεσίες ύδατος, 
στοιχείο το οποίο αποτελεί, µαζί µε την αναδιοργάνωση των αρµοδιοτήτων, την πιο 
σηµαντική καινοτοµία σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς. Συγκεκριµένα 
προέβλεπε ότι «µε απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες, η µέθοδος και τα 
επίπεδα ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις 
λαµβάνοντας υπόψη: 

- την ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής,

- την επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 
κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων

- την οικονοµική ανάλυση, που διενεργείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15

- την αρχή “Ο ρυπαίνων πληρώνει”

- τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ανάκτησης, 
καθώς και τις γεωγραφικές και τις κλιµατολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής.

Κατ’εξουσιοδότηση του παραπάνω νόµου εκδόθηκε το Π.Δ. 51/2007, σκοπός του 
οποίου ήταν «η θέσπιση του αναγκαίου πλαισίου µέτρων και διαδικασιών, ώστε να 
επιτυγχάνεται η ολοκληρωµένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των εσωτερικών 
επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων νερών (άρθρο 1)». Σε 
αυτό προσδιορίζονται περαιτέρω τα σχετικά 

• µε τις Λεκάνες Απορροής Ποταµού (Προσδιορισµός – Προστασία)

• τους Περιβαλλοντικούς Στόχους

• µε το Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών

• µε τα Υδατικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την απόληψη ύδατος

• µε την Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος (άρθρο 8), ζήτηµα το οποίο 
εξειδικεύεται περαιτέρω στο παράτηµα IV του Π.Δ.

• µε τον  Έλεγχο των πηγών ρύπανσης και τέλος µε τις διαδικασίες για την υιοθέτηση 
Σχεδίου Διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού (άρθρο 10), 
Προγράµµατος Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων 
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υδάτων καθώς και των προστατευόµενων περιοχών (άρθρο 11), Προγραµµάτων 
Μέτρων (άρθρο 12), Προγραµµάτων Ειδικών Μέτρων κατά της ρύπανσης (άρθρο 
13), Προγραµµάτων ειδικών  µέτρων  για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 
των υπόγειων υδάτων (άρθρο 14), καθώς επίσης και τις διαδικασίες δηµοσιοποίησης 
των Σχεδίων Διαχείρισης (άρθρο 15) και υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 16).

Η όλη αυτή εξέλιξη εντάσσεται στο γενικότερο ρεύµα αύξησης της ευαισθησίας σχετικά 
µε θέµατα περιβάλλοντος, φυσικών πόρων και ποιότητας ζωής τόσο σε εθνικό όσο και 
σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. 

Είναι ενδεικτικό ότι πέρα µέσα στα πλαίσια του βασικού αυτού θεσµικού πλαισίου που 
περιγράφηκε παραπάνω άρχισαν πλέον να εκδίδονται και στην Ελλάδα πλήθος 
διοικητικών πράξεων που καθορίζουν  και εξειδικεύουν την  εφαρµογή του στις διάφορες 
περιοχές της χώρας (περιφερειακά σχέδια διαχείρισης κλπ). Ταυτόχρονα, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατηρείται, τα τελευταία χρόνια, µια τάση ενίσχυσης των 
κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα της ποιότητας και ποσότητας 
των υδάτων, και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην ύδρευση, µέσα από ένα πλέγµα 
οδηγιών όπως

• 2006/11, σχετικά µε τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 
που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας, 

• 118/2006,  σχετικά µε την προστασία των υπογείων υδάτων από την ρύπανση και 
την υποβάθµιση, 

• 32/2008, σχετικά µε την τροποποίηση της  Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και την ενίσχυση 
των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής στον τοµέα αυτόν

• 99/2008, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου, 

• 105/2008, σχετικά µε πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τοµέα της πολιτικής 
των υδάτων.

4.2. Φορείς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, την αρµοδιότητα της ύδρευσης και αποχέτευσης 
έχουν  οι δήµοι και οι κοινότητες. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του νόµου 
3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων), “οι δηµοτικές και οι κοινοτικές 
αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της 
επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη 
συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας”. 
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Οι δήµοι και οι κοινότητες έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται τα θέµατα αυτά είτε 
µέσω των δηµοτικών τους υπηρεσιών είτε ιδρύοντας δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης 
και αποχέτευσης, οι οποίες διέπονται καταρχήν από τις ειδικές διατάξεις του νόµου 
1069/1980 και επικουρικά από τον Δηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Το χαρακτηριστικό 
των επιχειρήσεων αυτών  είναι ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που δρουν εντός 
συγκεκριµένης γεωγραφικής ενότητας, η οποία συνήθως ταυτίζεται µε τα διοικητικά 
όρια του δήµου που τις ιδρύει. Τέτοιες περιπτώσεις είναι και οι ΔΕΥΑ που έχουν ιδρυθεί 
και λειτουργούν στο νησί της Ρόδου και µέρος των οποίων παρουσιάσθηκε παραπάνω.

Στα δύο µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της χώρας δηµιουργήθηκαν εξειδικευµένες 
επιχειρήσεις ύδρευσης, µε υπερτοπικό χαρακτήρα προκειµένου να αντιµετωπισθούν 
τόσο η πληθυσµιακή ανάπτυξη, όσο και η ανάγκη αναζήτησης πηγών νερού σε µεγάλη 
απόσταση από την γεωγραφική περιοχή κατανάλωσης του, η ανάγκη εξειδικευµένης 
σχετικής γνώσης και εκτέλεση επενδύσεων µεγάλης κλίµακας για τον σκοπό αυτό. Οι 
εταιρείες αυτές είναι 

• η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που ιδρύθηκε διεπόµενη από τον νόµο 1068/80. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οι δύο αυτοί νόµοι 1068 και 1069/80 (περί ΔΕΥΑ) προέβλεπαν αρχικά αντίστοιχο 
µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας για την ΕΥΔΑΠ και τις ΔΕΥΑ. Στη συνέχεια, η 
οργάνωση της ΕΥΔΑΠ εξελίχτηκε προκειµένου να εισαχθούν οι µετοχές της προς 
διαπραγµάτευση στο Χ.Α.Α. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε στον νόµο 2744/1999.

• η ΕΥΑΘ Α.Ε. που ιδρύθηκε το 1998 (Ν. 2651/3.11.1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 248/2.11.1998) 
και, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 του καταστατικού της, η Εταιρία διέπεται από τις 
διατάξεις του παραπάνω νόµου καθώς και των άρθρων 18 έως 27 του Ν. 2937/2001.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι και στις δυο περιπτώσεις, προκειµένου να εισαχθούν οι µετοχές 
των εταιρειών αυτών προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.Α. υπήρξε διαχωρισµός µεταξύ 
των δραστηριοτήτων  που αφορούν στα πάγια στοιχεία του συστήµατος ύδρευσης και 
ειδικά αυτών που σχετίζονται µε την παραγωγή και µεταφορά του νερού και αυτών  που 
έχουν  άµεση επαφή µε τον τελικό καταναλωτή. Για τον σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν 
δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία “Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ” και 
“ΕΥΑΘ Παγίων”. Το πρώτο ιδρύθηκε µε το άρθρο 4 του ν.2744/1999 και έχει σαν  σκοπό 
“τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων που θα µεταβιβασθούν σε αυτό” 
και το δεύτερο µε το άρθρο 22 του ν.2937/2001 και έχει σαν σκοπό “τη διαχείριση, 
συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (πάγια) της Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε.”
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4.3. Φορείς διαχείρισης εκτός ύδρευσης

Οι φορείς διαχείρισης αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα µε αφορµή και σε συνδυασµό µε τα 
διάφορα Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ωστόσο για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, 
δύο είναι τα παραδείγµατα που έχουν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι φορείς διαχείρισης 
προστατευόµενων περιοχών και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

4.3.1.Φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών

Οι φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών προβλέπονται για πρώτη φορά στο 
άρθρο 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α’/07.10.1999) “Χωροταξικός σχεδιασµός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”, σύµφωνα µε το οποίο “µε το προεδρικό 
διάταγµα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 
1650/1986, µπορεί να συνιστώνται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως φορείς 
διαχείρισης, µε σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων 
της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ν. 1650/1986, καθώς και 
των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης κατά το άρθρο 4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 33318/28.12.1998 (ΦΕΚ1289Β/28.12.1998), και να 
καθορίζονται τα όρια της χωρικής τους αρµοδιότητας... Για την επιλογή οργανωτικού 
σχήµατος σύµφωνα µε τις προηγούµενες περιπτώσεις α, β και γ συνεκτιµώνται ιδίως η 
σηµασία και η έκταση του προστατευόµενου αντικειµένου, η γειτνίασή του ή µη µε άλλα 
προστατευόµενα αντικείµενα, καθώς και τα συµπεράσµατα της οικείας 
οικονοµοτεχνικής µελέτης. Για την τεκµηρίωση της οικονοµικής βιωσιµότητας του 
προτεινόµενου φορέα διαχείρισης πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει προηγηθεί η 
κατάρτιση οικονοµοτεχνικής µελέτης. Ειδικά η ίδρυση φορέων διαχείρισης σύµφωνα µε 
τους ορισµούς της περιπτώσεως α είναι υποχρεωτική σε Εθνικά Πάρκα που 
χαρακτηρίζονται κατά το άρθρο 19 παρ. 3 του ν.1650/1986 και στα οποία 
περιλαµβάνονται και περιοχές που χαρακτηρίζονται  κατά τις παραγράφους 1 ή 2 του 
ιδίου άρθρου.”

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, στην αρµοδιότητα των φορέων 
διαχείρισης περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για 
τις περιοχές ευθύνης τους, η κατάρτιση και ευθύνη εφαρµογής των κανονισµών 
διοίκησης και λειτουργίας των  προστατευτέων αντικειµένων, η κατάρτιση µελετών και 
ερευνών ή άλλων έργων που περιλαµβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα 
αντίστοιχα προγράµµατα δράσεις, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η γνωµοδότηση 
για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2002, µε το άρθρο 13 του νόµου 3044 ιδρύθηκαν 25 Φορείς 
Διαχείρισης, ενώ δύο ακόµα Φορείς Διαχείρισης (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 
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και Εθνικό Πάρκο Σχοινιά), είχαν ιδρυθεί µε Προεδρικά Διατάγµατα. Με το ίδιο άρθρο, 
στην παράγραφο 2, προβλεπόταν ότι µε ΚΥΑ θα καθορίζονταν “τα όρια της χωρικής 
αρµοδιότητας των Φορέων, οι αναγκαίοι για την προστασία των περιοχών γενικοί όροι, 
απαγορεύσεις και περιορισµοί στις χρήσεις γης, δόµηση και κατάτµηση ακινήτων, 
καθώς και την εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων.”

4.3.2.Φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)

Οι ΦοΔΣΑ  είναι οι αρµόδιοι φορείς της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης για την 
εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων 
Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, 
µεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών  αποβλήτων. Το νοµοθετικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρµοδιότητες και τη δοµή των ΦοΔΣΑ αποτελείται 
από το Ν. 1650/1986 “Για την Προστασία του Περιβάλλοντος”, το Ν. 3536/2007  
“Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.”, που 
ορίζει ότι ορίζει ότι οι ΦοΔΣΑ  µπορούν να είναι Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. ή Ανώνυµες εταιρείες 
Ο.Τ.Α. και το Ν. 3463/06 “Κύρωση Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων” καθώς και την ΚΥΑ 
50910/2727/2003  “Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός Διαχείρισης”. 

Ο Ν. 3463/06 που κύρωσε τον τότε ισχύοντα Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, καθόριζε 
και το γενικότερο πλαίσιο για τον τρόπο σύστασης, διοίκησης καθώς και τις 
αρµοδιότητες και λειτουργίες του Συνδέσµου και της Ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α. (άρθρα 
245-250 και 265 αντίστοιχα). Τέλος η ΚΥΑ 50910 καθορίζει ότι οι ΦοΔΣΑ είναι αρµόδιοι 
για την προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών 
αποβλήτων. Η περιοχή ευθύνης µιας Επιχείρησης ΦοΔΣΑ, περιλαµβάνει µια 
τουλάχιστον Διαχειριστική Ενότητα Απορριµµάτων, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τον 
οικείο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασµός Διαχείρισης Απορριµµάτων).

Ο Ν.3537/2007 προβλέπει την  θέσπιση ΚΥΑ  που θα ρυθµίζει ειδικότερα θέµατα 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ καθώς και ζητήµατα τιµολογιακής πολιτικής. Το 
2008 ψηφίστηκε ο Ν.3688/08, στο άρθρο 15 του οποίου συµπληρώνονται ορισµένες 
διατάξεις του Ν.33536/07 για τους ΦοΔΣΑ, προβλέπεται η σύσταση εθνικού οργάνου 
ΦοΔΣΑ, καθορίζεται το πλαίσιο µετατροπής υφιστάµενων συνδέσµων σε ΦοΔΣΑ κ.α. Η 
νέα ΚΥΑ 2527 για την τιµολογιακή πολιτική και τη διοικητική οργάνωση των ΦοΔΣΑ, 
υπογράφηκε στο τέλος του 2008 (ΦΕΚ 83 Β 23.1.2009). Σήµερα έχουν  συσταθεί 
ΦοΔΣΑ σε αρκετές περιφέρειες είτε έπειτα από διαβούλευση και συνεργασία των 
εµπλεκόµενων ΟΤΑ είτε υποχρεωτικά όπως προβλέπει η νοµοθεσία, µέσω της 
σχετικής απόφασης σύστασης από τον Γενικό Γραµµατέα της κάθε περιφέρειας. 
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Σε σχέση µε τα δύο αυτά παραδείγµατα, αν και κάθε προσπάθεια αναζήτησης άµεσης 
αντιστοιχίας θα ήταν  λανθασµένη, προκύπτει ότι ο Φορέας Διαχείρισης του έργου 
Γαδουρά Ρόδου, όπως προκύπτει και από τις σχετικές Κ.Υ.Α. έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, θα πρέπει να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως φορέας διαχείρισης 
µιας σηµαντικής υποδοµής στον τοµέα µιας κοινωφελούς υπηρεσίας, όπως αυτή της 
ύδρευσης, αλλά και ως φορέας διαχείρισης του περιβάλλοντος και του τοπικού 
οικοσυστήµατος που θα δηµιουργηθεί γύρω από τον ταµιευτήρα Γαδουρά, µε σκοπό 
τόσο την διασφάλιση της ποιότητας του και της ποσότητας του νερού, όσο και την 
διαχείριση-προστασία του περιβάλλοντος γύρω από αυτόν. Οι ειδικότερες 
προδιαγραφές του Φορέα Διαχείρισης και η πρόταση σχετικά µε την δοµή του 
αναλύονται στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο. 
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5. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

5.1. Παράµετροι και χαρακτηριστικά φορέα διαχείρισης έργου

Με βάση τα παραπάνω, τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον 
σχεδιασµό των χαρακτηριστικών του Φορέα Διαχείρισης είναι τα εξής:

• Θα λειτουργεί εντός του ισχύοντος πλαισίου για την διαχείριση των υδάτων, που 
περιλαµβάνει την υποχρέωση αδειοδότησης της λειτουργίας αυτής και της 
συνεργασίας µε τα αρµόδια όργανα για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων  του 
ταµιευτήρα και της γενικότερης περιοχής.

• Θα πρόκειται για ένα φορέα που θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσµατικά ένα από 
τα σηµαντικότερα, από άποψη µεγέθους και κόστους, έργα ύδρευσης που έχουν γίνει 
στην Ελλάδα, το οποίο περιλαµβάνει φράγµα – ταµιευτήρα – διυλιστήριο - 
υδραγωγείο.

• Η διαχείριση ταµιευτήρων-τεχνητών λιµών εισάγει επιπλέον ζητήµατα, ειδικά σε 
σχέση µε την γενικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος γύρω από αυτούς. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε την Σύµβαση Ραµσάρ (2 Φεβρουαρίου 1971) και την 
ταξινόµηση τύπων υγροτόπων που εγκρίθηκε, οι περιοχές αποθήκευσης νερού - 
ταµιευτήρες - που δηµιουργούνται µε φράγµατα, ονοµάζονται τεχνητοί υγρότοποι 
γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται συχνά ένα πλούσιο τοπικό οικοσύστηµα, το 
οποίο είναι αντικείµενο προστασίας σύµφωνα µε την παραπάνω διεθνή σύµβαση. 

• Πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση του ζητήµατος, προκύπτει ότι οι ταµιευτήρες 
που χρησιµοποιούνται για ύδρευση απαιτούν την εφαρµογή ειδικού καθεστώτος, 
καθώς τυχόν απελευθέρωση των χρήσεων µέσα και γύρω από τον ταµιευτήρα, 
µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην ποιότητα του νερού, όπως έχει συµβεί 
στο παρελθόν στην περίπτωση της λίµνης Πλαστήρα, όταν αυτή, πέρα από τη χρήση 
για την οποία δηµιουργήθηκε από τη ΔΕΗ και την τουριστική ανάπτυξη που 
ακολούθησε γύρω από τη λίµνη, άρχισε να χρησιµοποιείται για τις ανάγκες ύδρευσης 
της πόλης της Καρδίτσας.

• Σε συνέχεια και σαν εξειδίκευση των προηγούµενων παρατηρήσεων, θα πρόκειται 
για ένα φορέα που θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε µια σειρά από άλλα πιο 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις που προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα 
από την ΚΥΑ  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου και τα οποία αφορούν στην 
βασική υποχρέωση επίβλεψης και παρακολούθησης της ποσότητας και της 
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ποιότητας του νερού στον ταµιευτήρα και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος 
στην γύρω περιοχή. Από τις γενικές αυτές υποχρεώσεις προκύπτει η ειδικότερη 
υποχρέωση του φορέα να έρχεται σε επαφή και να συνεργάζεται µε τις άλλες 
αρµόδιες υπηρεσίες:  

- για τον καθορισµό των χρήσεων  γης γύρω από τον ταµιευτήρα, προκειµένου να 
αποφευχθεί η ανάπτυξη χρήσεων και δράσεων που θα µπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού

- για τον περιορισµό ή και την απαγόρευση του κυνηγιού γύρω από τον ταµιευτήρα, 
καθώς ρητά αναφέρεται στην ΚΥΑ ότι στο ταµιευτήρα θα αναπτυχθεί ένα τοπικός 
υδροβιότοπος που µπορεί να γίνει και τόπος συγκέντρωσης και αναπαραγωγής 
πολλών ειδών,

- για την επικαιροποίηση του καθεστώτος υδροληψιών – γεωτρήσεων στο νησί µε 
σκοπό των εξορθολογισµό της άντλησης, τον εµπλουτισµό του υδροφόρου 
ορίζοντα, την µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και εποµένως της 
σχετικής δαπάνης του φορέα ύδρευσης ΔΕΥΑΡ και την  διασφάλιση της 
βιωσιµότητας έργου. 

• Η προηγούµενη παρατήρηση είναι καθοριστική για την τεχνοοικονοµική βιωσιµότητα 
του Έργου: Θα πρέπει, µε την έναρξη λειτουργίας του Έργου να διακοπεί η 
λειτουργία των γεωτρήσεων για παραγωγή νερού ύδρευσης στην περιοχή, που κάθε 
φορά θα µπορεί να εξυπηρετείται από αυτό. Η µελέτη που θα παρουσιασθεί 
παρακάτω δείχνει σαφώς ότι το ανελαστικό κοµµάτι της δαπάνης λειτουργίας και 
συντήρησης του είναι σχετικά υψηλό και εποµένως θα πρέπει κατά την λειτουργία 
του να παράγεται η µέγιστη δυνατή ποσότητα επεξεργασµένου νερού προκειµένου 
να διατηρηθεί το κόστος ανά κ.µ. σε λογικά επίπεδα. Κάτι τέτοιο θα έχει σαν 
αποτέλεσµα να µειωθεί σηµαντικά η δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύµα εκ µέρους της 
ΔΕΥΑΡ και έτσι θα εξισορροπηθεί, ως ένα σηµείο, η δαπάνη για την αγορά 
κατεργασµένου νερού από τον Φορέα. 

• Η χρήση των  γεωτρήσεων θα πρέπει να περιορισθεί αποκλειστικά στις ανάγκες 
άρδευσης. Η επιλογή αυτή είναι απολύτως συµβατή και µε την πιο πρόσφατη ΚΥΑ, η 
οποία προβλέπει ότι το Έργο θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ύδρευση, 
αφήνοντας έτσι, έµµεσα την δυνατότητα να χρησιµοποιούνται οι γεωτρήσεις 
αποκλειστικά για την άρδευση. Περαιτέρω το µέτρο αυτό επιβάλλεται

- Για την αποκατάσταση της ισορροπίας στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής
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- Και την  αντίστοιχη αποθήκευση εκεί ποσοτήτων νερού που µπορεί να είναι 
χρήσιµες σε περίπτωση παρατεταµένης περιόδου ξηρασίας 

- Γιατί απαιτείται να εξαντλούνται οι δυνατότητες χρήσης των επιφανειακών υδάτων 
(µεγάλο ποσοστό απωλειών λόγω εξάτµισης) πριν την  χρήση των υπογείων 
υδάτων

- Για την παροχή στα τοπικά δίκτυα διανοµής νερού (ύδρευσης), νερού ενιαίας και 
υψηλής ποιότητας και την αποφυγή πρόσµιξης του επεξεργασµένου νερού που θα 
προέρχεται από το Έργο µε το νερό των γεωτρήσεων. 

• Θα πρόκειται για ένα φορέα που δεν θα έχει καµία εµπλοκή στην  διανοµή του νερού 
προς τον τελικό καταναλωτή και στα αντίστοιχα τοπικά δίκτυα. Θα κάνει µόνο 
πώληση κατεργασµένου πόσιµου νερού, σε συγκεκριµένα σηµεία του κεντρικού 
υδραγωγείου, προς την ΔΕΥΑΡ, η οποία θα διατηρήσει την  αρµοδιότητα και ευθύνη 
της διαχείρισης και εκµετάλλευσης όλων των τοπικών δικτύων. 

• Ο φορέας αυτός στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας, και συγκεκριµένα του 
άρθρου 12 του ν.3199/2003 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 του Π.Δ. 51/2007, θα 
πρέπει να χρεώνει την ΔΕΥΑΡ για το παραγόµενο από αυτόν νερό, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στις παραπάνω διατάξεις και ειδικότερα το Παράρτηµα IV του 
παραπάνω Π.Δ. Το ενδεικτικό τίµηµα για την  πώληση του επεξεργασµένου νερού 
παρουσιάζεται αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης.

• Θα πρόκειται τέλος για ένα φορέα που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την άρτια 
συντήρηση και λειτουργία όλης αυτής της υποδοµής (από τον ταµιευτήρα µέχρι και 
τα σηµεία εισόδου-παράδοσης του νερού στα τοπικά δίκτυα της ΔΕΥΑΡ) µε σκοπό 
την µεσο-µακροπρόθεσµη τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα του έργου  και την 
παραγωγή υψηλής ποιότητας πόσιµου νερού µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Η 
τελευταία παράµετρος είναι εξίσου σηµαντική µε τις προηγούµενες. 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο φορέας που θα ιδρυθεί θα πρέπει να έχει

• επαρκή νοµική θεµελίωση προκειµένου να µπορεί να δρα αποτελεσµατικά σε όλα τα 
παραπάνω θέµατα, αποφεύγοντας – κατά το δυνατό – συγκρούσεις αρµοδιοτήτων 
και επικαλύψεις, αλλά και 

• να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την διασφάλιση της βιωσιµότητας του 
έργου και την παραγωγή υψηλής ποιότητας πόσιµου νερού µε το χαµηλότερο δυνατό 
κόστος προς όφελος της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων που θα εξυπηρετείται από το έργο. 
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Ως πρότυπο, το οποίο προσφέρει απαντήσεις στα παραπάνω ζητήµατα, µε τις 
αναγκαίες, ωστόσο, προσαρµογές, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ΝΠΔΔ  µε την 
επωνυµία «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ». Δεν θα ληφθεί υπόψη στην παρακάτω ανάλυση 
η αντίστοιχη περίπτωση της Θεσσαλονίκης, αυτή του Ν.Π.Δ.Δ. Παγίων ΕΥΑΘ, διότι στη 
δεύτερη αυτή περίπτωση, το Ν.Π.Δ.Δ. έχει την κυριότητα και των τοπικών δικτύων 
διανοµής νερού, ζήτηµα που δεν τέθηκε, ούτε τίθεται στην περίπτωση της Ρόδου.

5.2. Παρουσίαση προτύπου προτεινόµενης λύσης: ΝΠΔΔ ΕΥΔΑΠ 
ΠΑΓΙΩΝ

Η "Εταιρεία Παγίων  ΕΥΔΑΠ" συστάθηκε µε το Νόµο 2744/1999 και συγκεκριµένα το 
άρθρο του 4 "περί συστάσεως Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου Μεταβίβαση 
Παγίων ΕΥΔΑΠ Α.Ε.” Με τον πιο πάνω Νόµο συνιστάται νοµικό πρόσωπο Δηµοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) µε την επωνυµία "Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ" µε σκοπό την διατήρηση, 
συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτό, το οποίο τελεί 
υπό την εποπτεία του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Τα µεταβιβαζόµενα στοιχεία είναι τα φράγµατα Ευήνου - Μόρνου και Μαραθώνα, οι 
αντίστοιχοι ταµιευτήρες νερού µε τις ζώνες απαλλοτρίωσης, η λίµνη της Υλίκης και η 
Παραλίµνη, καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις, οι διώρυγες, υδραγωγεία, αντλιοστάσια 
µέχρι την είσοδο των (διυλιστηρίων) Μονάδων Επεξεργασίας Ακατέργαστου Νερού, 
όπου αρχίζει η δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Προβλέπεται ότι η µεταβίβαση αυτή, η 
οποία γίνεται σε ορισµένες περιπτώσεις µε έκθεση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. η οποία 
προσυπογράφεται από τον υπουργό Οικονοµικών και στην περίπτωση του Ευήνου µε 
υπουργική απόφαση. Οι παραπάνω πράξεις µεταγράφονται ατελώς στα οικεία 
Υποθηκοφυλακεία.

Ο ίδιος νόµος, στο ίδιο άρθρο 4, παρ. 7, προβλέπει την έκδοση Προεδρικού 
διατάγµατος που θα ρυθµίζει την εσωτερική οργάνωση του Ν.Π.Δ.Δ. Το Π.Δ. αυτό 
εκδόθηκε πράγµατι το 2001: Είναι το Π.Δ. 155/ΦΕΚ Α 127/ 25.6.2001. και ορίζει 
αναλυτικότερα:

• στο  άρθρο 2 τα σχετικά µε τη συγκρότηση και τη θητεία του διοικητικού συµβουλίου

• στο άρθρο 3 τα σχετικά µε τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου

• στο άρθρο 4 τα σχετικά µε τις αρµοδιότητες του προέδρου του διοικητικού 
συµβουλίου 

• στο άρθρο 5 τα σχετικά µε τους πόρους και την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας

• στο άρθρο 6 τα σχετικά µε την οργάνωση και διάρθρωση της "Εταιρείας"    
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• στα άρθρα 7 και 8 τα σχετικά µε τους προϊσταµένους και το προσωπικό της 
"Εταιρείας"        

Η µεταβίβαση του φράγµατος του Ευήνου και των σχετικών εγκαταστάσεων έγινε µε 
την µε αριθµό 385/9 από 17/9/2008 (ΦΕΚ Β 2028/1.10.2008) Υ.Α. του Υπουργού 
Πε.Χω.ΔΕ.: “Μεταβίβαση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (παγίων) στο Ν.Π.Δ.Δ. µε 
την επωνυµία "Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ"”, στην οποία περιλαµβάνεται µια πλήρης και 
αναλυτική περιγραφή των ακινήτων που µεταβιβάζονται (εκτάσεις που 
απαλλοτριώθηκαν  προκειµένου να δηµιουργηθεί ο ταµιευτήρας και εγκαταστάσεις που 
κατασκευάσθηκαν σε αυτές).

Έχει ιδιαίτερη αξία να σηµειωθεί ότι το ΝΠΔΔ Παγίων ΕΥΔΑΠ προέκυψε εκ των 
υστέρων, από τον διαχωρισµό µιας ενιαίας αρχικά εταιρείας, της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στα 
πλαίσια της εισαγωγής των µετοχών της δεύτερης στο Χ.Α.Α. και εποµένως υπήρξε 
προϊόν  µιας αρκετά πολύπλοκης διαδικασίας. Στο βαθµό που το µεγαλύτερο µέρος του 
υπάρχοντος, την εποχή εκείνη, εξειδικευµένου προσωπικού παρέµενε στην ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε., αυτό είχε σαν αποτέλεσµα:

• να θεωρηθεί ότι οι µονάδες επεξεργασίας νερού θα έπρεπε να αποτελέσουν µέρος 
του τοπικού δικτύου διανοµής νερού, δηλαδή ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., και όχι της 
υποδοµής συλλογής και µεταφοράς του (φράγµατα και ταµιευτήρες)

• να συναφθεί σύµβαση συντήρησης µεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την 
υπόλοιπη υποδοµή, το τίµηµα της οποίας συµψηφίζεται, εν µέρει, µε το τίµηµα για 
την προµήθεια ακατέργαστου νερού που καταβάλλει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο ΝΠΔΔ 
Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, αυτήν της Ρόδου, η δηµιουργία ενός ΝΠΔΔ µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα είναι ιδιοκτήτης και φορέας διαχείρισης του 
συνόλου των εγκαταστάσεων του έργου, από τον ταµιευτήρα ως τα σηµεία παράδοσης 
κατεργασµένου νερού στα τοπικά δίκτυα, επιτρέπει καταρχήν το σαφή διαχωρισµό 
αρµοδιοτήτων και ευθύνης σχετικά µε όσα αναφέρθηκαν  παραπάνω. Οποιαδήποτε 
άλλη λύση θα κινδύνευε να προκαλέσει επικάλυψη και σύγχυση αρµοδιοτήτων και 
ευθυνών, γεγονός που θα είχε αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην τήρηση των 
δεσµεύσεων που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των 
υδάτων και την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων, όσο και στην µεσο-
µακροπρόθεσµη τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα του έργου. Είναι σηµαντικό 
λοιπόν, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση των ταµιευτήρων της  Εταιρείας Παγίων 
ΕΥΔΑΠ, να υπάρχει πλήρης και σαφής ευθύνη διαχείρισης του ταµιευτήρα και του 
“Έργου” γενικότερα.
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Το ζήτηµα της έλλειψης, σε τοπικό επίπεδο, επαρκούς και υψηλού επιπέδου 
τεχνογνωσίας σε σχέση ειδικότερα µε την µονάδα επεξεργασίας νερού, τουλάχιστον 
στη παρούσα φάση, θα µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την διάκριση µεταξύ της 
“θεσµικής” και “καθηµερινής” διαχείρισης της µονάδας. Όπως ήδη τονίσθηκε Κύριος 
του «Έργου»,  στη συνολική του µορφή, θα είναι και θα παραµείνει το προτεινόµενο να 
συσταθεί ΝΠΔΔ. Η διάκριση µεταξύ “θεσµικής” και “καθηµερινής” Διαχείρισης, 
σχετίζεται µόνο µε την λειτουργία και συντήρηση της υποδοµής (φράγµα, εργοστάσιο 
επεξεργασίας νερού, υδραγωγείο) και αντιστοιχεί στη διάκριση, όπου η µεν πρώτη 
(Θεσµική Διαχείριση) περιλαµβάνει την υποχρέωση έκδοσης των απαραίτητων  αδειών 
(π.χ. αυτές που προβλέπονται από τους νόµους 1739/87 & 3199/2003), την ευθύνη 
τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας και ποιότητας παραγόµενου-πωλούµενου 
νερού, τη σύνδεση µε το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και τη σύναψη σύµβασης πώλησης νερού 
προς την  ΔΕΥΑΡ, ενώ η δεύτερη (Καθηµερινή Διαχείριση) αντιστοιχεί στην καθηµερινή 
διαχείριση και λειτουργία του “Έργου” η οποία αντιστοιχεί κυρίως στην ευθύνη του 
προσωπικού και της οµαλής και άρτιας λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
νερού. 

Αυτή η έλλειψη εµπειρίας και τεχνογνωσίας εµφανίζεται κυρίως σε σχέση µε την 
καθηµερινή διαχείριση, κάτι που δεν ίσχυε για το ΝΠΔΔ Παγίων ΕΥΔΑΠ όταν αυτό 
ιδρύθηκε, και για τον σκοπό αυτό θα µπορεί το ΝΠΔΔ που, ως φορέας διαχείρισης, θα 
έχει πάντα τη συνολική ευθύνη του “Έργου”, να αναθέτει, µέσα από διεθνή διαγωνισµό, 
σε άλλο εξειδικευµένο νοµικό πρόσωπο την παροχή των σχετικών υπηρεσιών για 
συγκεκριµένο, κάθε φορά, χρονικό διάστηµα. Ως τέτοιο διάστηµα προτείνεται η 5ετία, 
εντός της οποίας, µπορεί ο µεν ιδιωτικός φορέας να αποδεικνύει τις ικανότητες του, ο 
δε δηµόσιος φορέας, εν προκειµένω το ΝΠΔΔ φορέας διαχείρισης, να επανεξετάζει την 
στρατηγική του, εφόσον το επιθυµεί. Πιο συγκεκριµένα:

• Προκειµένου το ΝΠΔΔ  να αναθέσει την καθηµερινή διαχείριση σε άλλο εξειδικευµένο 
νοµικό πρόσωπο φαίνεται να απαιτείται η υλοποίηση διαγωνισµού. Δεδοµένου 
µάλιστα ότι το Έργο είναι σηµαντικού προϋπολογισµού και απαιτεί τεχνογνωσία και 
εµπειρία για τη λειτουργία του, η αναζήτηση εξειδικευµένου διαχειριστή που θα 
πληροί τις απαιτήσεις αυτές αποτελεί κρίσιµο παράγοντα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
σε πανελλαδικό επίπεδο εµπειρία λειτουργίας διυλιστηρίου διαθέτει πραγµατικά µόνο 
η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Η ΕΥΑΘ αναθέτει την διαχείριση της µονάδας επεξεργασίας νερού σε 
άλλο εξειδικευµένο ιδιωτικό φορέα, µέσω διαγωνισµού.

• Ο Φορέας της καθηµερινής διαχείρισης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για το 
προσωπικό καθώς και για την  κάλυψη του µεταβλητού µέρους / τµήµατος του 
κόστους παραγωγής του νερού. Συνεπώς, η αµοιβή του θα πρέπει να διακρίνεται σε 
σταθερό και µεταβλητό µέρος ώστε αυτός µέσω του σταθερού τµήµατος της αµοιβής 
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να καλύπτει το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, ελάχιστες δαπάνες 
συντήρησης  (και τυχόν  άλλα σταθερά κόστη), το δε µεταβλητό µέρος της αµοιβής 
του (συγκεκριµένο ποσό ανά κυβικό µέτρο διυλισµένου νερού) να καλύπτει τα 
µεταβλητά του έξοδα (αναλώσιµα, κλπ) και να αποτελεί κίνητρο για συµπίεση του 
κόστους µε αντίστοιχη επίτευξη κέρδους, διατηρώντας πάντα την  υποχρέωση 
παραγωγής διυλισµένου νερού σύµφωνου µε τις προδιαγραφές και άρτιας 
συντήρησης της υποδοµής.

• Κρίνεται σκόπιµο όπως το ΝΠΔΔ  να διατηρήσει την  υποχρέωση έκδοσης των 
όποιων  απαιτούµενων αδειών, της σύνδεσης µε το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και την 
αρµοδιότητα έκδοσης και είσπραξης των  τιµολογίων προς την ΔΕΥΑΡ, που θα 
αποτελεί τον αγοραστή διυλισµένου νερού. Ιδιαίτερα το τελευταίο είναι κρίσιµο διότι ο 
δηµόσιος φορέας (που θα ασκεί το ρόλο της θεσµικής διαχείρισης).

• Το ΝΠΔΔ θα τιµολογεί την Δ.Ε.Υ.Α. επί τη βάσει των ποσοτήτων που θα εισρέουν στο 
δίκτυό της στα κατά τόπους σηµεία σύνδεσης, η  σηµεία µέχρι τα οποία θα έχει και 
την ευθύνη της ποιότητας του νερού.

5.3. Πλαίσιο σχέσεων και λειτουργίας φορέα διαχείρισης

Με βάση τα παραπάνω το πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και το πλέγµα 
σχέσεών του µε τους λοιπούς συµβαλλόµενους φορείς περιγράφεται στο τµήµα που 
ακολουθεί.

5.3.1.Κύριος του Έργου

Κύριος του συνόλου των εγκαταστάσεων  θα είναι το προτεινόµενο να συσταθεί ΝΠΔΔ, 
µετά την µεταβίβαση σε αυτό από το ελληνικό Δηµόσιο το σύνολο των εκτάσεων και 
εγκαταστάσεων του Έργου το οποίο θα είναι και ο Φορέας Διαχείρισης προκειµένου να 
αποφευχθεί τυχόν σύγχυση αρµοδιοτήτων. 

5.3.2.Φορέας Διαχείρισης

Φορέας διαχείρισης θα είναι ο Κύριος του Έργου

Νοµική Μορφή

Συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ. κατά τα πρότυπα του ΝΠΔΔ της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ 

Σκοπός – Στόχοι

Ο σκοπός και η εσωτερικό οργάνωση προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ.
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Διοικητικό Συµβούλιο – Σύνθεση - Αρµοδιότητες

Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΝΠΔΔ  λαµβάνει αποφάσεις µεταξύ άλλων και ενεργεί για 
τα εξής θέµατα, τα οποία θα εξειδικευθούν στο σχετικό ΠΔ :

• Σύναψη  σύµβασης µε την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

• Εισηγείται την ετήσια τιµολογιακή πολιτική πώλησης επεξεργασµένου νερού 
σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο του ΝΠΔΔ.

• Την εξασφάλιση των εσόδων του και τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης 
καθυστερούµενων οφειλών.

• Εισηγείται πλάνο επενδύσεων  αναβάθµισης /επέκτασης της µονάδος

• Αποφασίζει για τον τρόπο και τις διαδικασίες ανάθεσης της καθηµερινής διαχείρισης 
του έργου σε ιδιωτικό φορέα. 

Στο 5µελές Διοικητικό Συµβούλιο προτείνεται να συµµετέχει ένας εκπρόσωπος της 
Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και ένας εκπρόσωπος των τελικών χρηστών – καταναλωτών.    

5.3.3.Διαχειριστής (Φορέας Καθηµερινής Διαχείρισης) 

Υποχρεώσεις

Αναλαµβάνει καθήκοντα που σχετίζονται µε την καθηµερινή διαχείριση και λειτουργία 
του «Έργου» η οποία αντιστοιχεί κυρίως στα εξής: 

• παραγωγή διυλισµένου νερού µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές ποιότητας και σε 
ποσότητες που θα πρέπει να ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε προσυµφωνηµένες 
ετήσιες ποσότητες και τιµές διάθεσης ανά κ.µ.

• διενέργεια εργασιών τακτικής συντήρησης της µονάδας και του δικτύου αρµοδιότητάς 
της.

• πρόσληψη και διαχείριση του απαιτούµενου για την εύρυθµη λειτουργία της µονάδας, 
προσωπικού. 

• επίβλεψη ταµιευτήρα και φράγµατος    

Διαδικασία Ανάθεσης Καθηκόντων Διαχειριστή

Ο Φορέας Διαχείρισης αναθέτει την άσκηση της καθηµερινής Διαχείρισης σε νοµικό 
πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα, µέσω σύµβασης και κατόπιν διαγωνισµού. Ο 
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διαγωνισµός αυτός θα µπορούσε να διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 57/2000 για 
την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων  υπηρεσιών, στους τοµείς ύδατος, ενέργειας, 
µεταφορών, όπως ισχύει. 

Στα  τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού θα περιλαµβάνεται σχέδιο σύµβασης 
ανάθεσης καθηκόντων Διαχειριστή. Το σχέδιο  σύµβασης θα περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή, ο οποίος και θα αναλάβει να προσλάβει το 
απαραίτητο προσωπικό, ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και τον τρόπο 
καθορισµού του ανταλλάγµατος που θα εισπράττει για τις υπηρεσίες αυτές, το οποίο θα 
µπορούσε να έχει την µορφή ενός σταθερού και ενός µεταβλητού ποσού που θα 
εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής επεξεργασµένου νερού. 

Διάρκεια Σύµβασης

Η σύµβαση αυτή προτείνεται να έχει διάρκεια τόση ώστε να µπορεί µεν σχετικά εύκολα 
να επανεξετασθεί το όλο σχήµα ανάλογα µε τις εξελίξεις στο µέγεθος του έργου 
(επεκτάσεις) αλλά και να δίνει από την άλλη µεριά στον Διαχειριστή ικανό χρονικό 
ορίζοντα για τον ορθολογικό σχεδιασµό της επένδυσής του. Προς το σκοπό αυτό 
προτείνεται όπως η αρχική διάρκεια της σύµβασης είναι πενταετής µε δικαίωµα 
ισόχρονης ανανέωσής της µε συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.  Το διάστηµα 
αυτό κρίνεται εύλογο γιατί αφενός επιτρέπει στον Διαχειριστή να δείξει την 
αποτελεσµατικότητα του αλλά και αφετέρου επιτρέπει στον Φορέα Διαχείρισης να 
επανεξετάσει τη στρατηγική του και να επανεκτιµήσει όλες τις διαθέσιµες λύσεις, πριν 
από το τέλος της κάθε πενταετούς περιόδου. 

Κατανοµή Κινδύνων

Περαιτέρω και προς το σκοπό της επίτευξης του αρίστου αποτελέσµατος του 
Διαγωνισµού προς όφελος, σε τελική ανάλυση, των καταναλωτών - χρηστών των 
υπηρεσιών που προσφέρουν ο πελάτης-ΔΕΥΑΡ του Φορέα Διαχείρισης, θα πρέπει το 
σχέδιο Σύµβασης Διαχείρισης να είναι ισορροπηµένο από πλευράς κατανοµής 
κινδύνων µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (στον οποίο εντάσσεται µια Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση µία αµιγώς νοµαρχιακή επιχείρηση).       

Προς το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιµο όπως ο Φορέας Διαχείρισης διατηρήσει την 
υποχρέωση έκδοσης των όποιων απαιτούµενων αδειών, της σύνδεσης µε το δίκτυο της 
Δ.Ε.Η. και την αρµοδιότητα έκδοσης και είσπραξης των τιµολογίων προς τις Δ.Ε.Υ.Α. 
που θα αποτελούν τους αγοραστές διυλισµένου νερού. Ιδιαίτερα το τελευταίο είναι 
κρίσιµο διότι ο δηµόσιος φορέας (που θα ασκεί το ρόλο της θεσµικής διαχείρισης) έχει 
κατά τεκµήριο καλύτερες δυνατότητες είσπραξης των τιµολογίων αυτών από τις 
Δ.Ε.Υ.Α.
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Περαιτέρω και µε δεδοµένο ότι η διάρκεια της σύµβασης διαχείρισης τουλάχιστον σε 
πρώτη φάση δεν προβλέπεται να είναι µακροχρόνια, ο Κύριος του Έργου θα 
διατηρήσει την ευθύνη της διενέργειας των επενδύσεων της «βαριάς» συντήρησης του 
Έργου, ο δε Φορέας Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη χρηµατοδότησής τους µέσω της 
διαφοράς τιµολόγησης των ετήσιων  ποσοτήτων που παραλαµβάνει από  το 
Διαχειριστή.

Από την άλλη µεριά ο Διαχειριστής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για το προσωπικό 
καθώς και για την κάλυψη του κόστους παραγωγής του νερού. Συνεπώς, η αµοιβή του 
θα πρέπει να διακρίνεται σε σταθερό και µεταβλητό µέρος ώστε αυτός µέσω του 
σταθερού τµήµατος της αµοιβής να καλύπτει το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού 
(και τυχόν άλλα σταθερά κόστη), το δε µεταβλητό µέρος της αµοιβής του (συγκεκριµένο 
ποσό ανά κυβικό µέτρο διυλισµένου νερού) να καλύπτει τα µεταβλητά του έξοδα και να 
αποτελεί κίνητρο για συµπίεση του κόστους µε αντίστοιχη επίτευξη ενός θεµιτού 
κέρδους.

Με βάση τα όσα ήδη αναφέρθηκαν στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται µία ενδεικτική 
και όχι περιοριστική κατανοµή κινδύνων µεταξύ των εµπλεκοµένων στο σύστηµα 
διακίνησης νερού στην περιοχή, µερών.

Πίνακας 15. Προτεινόµενη κατανοµή κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κύριος του Έργου ΔΕΥΑ Διαχειριστής
Παραλαβή Έργου ✓
Ασφάλιση Έργου ✓
Εξασφάλιση αδειών λειτουργίας ✓
Λειτουργία Διυλιστηρίου ✓
Καταλληλότητα προσωπικού ✓
Τακτική Συντήρηση Έργου ✓
Διαρροές δικτύου έως τα σηµεία σύνδεσης µε δίκτυα ΔΕΥΑ ✓
Διασφάλιση ποιότητας παραγοµένου νερού ✓
Διασφάλιση επάρκειας παραγοµένου νερού ✓
Αποδοτικότητα Έργου ✓
Γενικές οικονοµικές συνθήκες ✓
Κατάσταση Έργου κατά τη λήξη της Σύµβασης ✓
Καταβολή αµοιβής Διαχειριστή ✓
Βαρειά συντήρηση Έργου ✓
Διασφάλιση πόρων για επενδύσεις ✓
Τιµολόγηση και είσπραξη από ΔΕΥΑ ✓
Διαρροές δικτύων ΔΕΥΑ ✓
Τιµολόγηση /είσπραξη από τελικούς καταναλωτές ✓
Ανωτέρα Βία ✓ ✓ ✓
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5.3.4.Κριτήρια ανάδειξης διαχειριστή

Το Έργο είναι σηµαντικού προϋπολογισµού και απαιτεί τεχνογνωσία και εµπειρία για τη 
λειτουργία του. Η αναζήτηση Διαχειριστή που θα πληροί τις απαιτήσεις αυτές αποτελεί 
κρίσιµο παράγοντα ώστε να αποφευχθούν τυχόν µελλοντικές εµπλοκές και 
προβλήµατα αλλά και να µεγιστοποιηθεί η ωφέλεια κυρίως για τους χρήστες του 
δικτύου.

Ο Διαχειριστής θα κληθεί να αντιµετωπίσει σειρά κρίσιµων θεµάτων / ζητηµάτων  που 
αποτελούν προϋπόθεση για την, σε µακροπρόθεσµη βάση, αξιοποίηση στο βέλτιστο 
δυνατό βαθµό των δυνατοτήτων αυτού του σηµαντικού, για την τοπική κοινωνία, έργου 
υποδοµής και τελικά για την οικονοµική του βιωσιµότητα.

Προς το σκοπό της βέλτιστης επιλογής Διαχειριστή, ο τελευταίος θα πρέπει να κριθεί, 
αξιολογηθεί και  βαθµολογηθεί σε τρία κυρίως επίπεδα.

Τεχνική Επάρκεια

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αποδείξουν  ότι διαθέτουν τους τεχνικούς και 
οικονοµικούς πόρους ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις λειτουργίας – 
συντήρησης- επίβλεψης  και ετοιµότητας του  Έργου.

Προηγούµενη Εµπειρία

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διαθέτουν προηγούµενη εµπειρία στη διαχείριση έργων 
του ευρύτερου τοµέα ύδρευσης – αποχέτευσης και λειτουργίας δικτύων. Η πρότερη 
εµπειρία σε συνεργασίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα είναι στοιχείο που θα πρέπει να 
συνεκτιµάται χωρίς να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Προσφερόµενο Τίµηµα

Οι διαγωνιζόµενοι που θα πληρούν τα απαραίτητα προσόντα αναφορικά µε τα 
προηγούµενα κριτήρια, θα αξιολογηθούν επί τη βάσει της πλέον  συµφέρουσας  
προσφοράς για την περιοχή που εξυπηρετεί το Έργο.  

Η περαιτέρω εξειδίκευση των παραπάνω κριτηρίων ανάδειξης καθώς και η κατάρτιση 
των σχετικών τευχών δηµοπράτησης αποτελεί έργο της Αναθέτουσας Αρχής που στην 
περίπτωσή µας θα είναι ο Φορέας Διαχείρισης. Για την επιτέλεση του έργου αυτού 
προτείνεται όπως η Αναθέτουσα Αρχή συνεπικουρηθεί από εξειδικευµένο σύµβουλο.  
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

6.1. Γενικά

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων υδροληψίας από τον ποταµό Γαδουρά (φράγµα, 
ταµιευτήρας κλπ.) και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν. ή «Διυλιστήριο») 
και συστηµάτων αγωγών µήκους 43 χλµ. περίπου για τη µεταφορά αφενός του 
ανεπεξέργαστου νερού από τον ταµιευτήρα στο Διυλιστήριο και αφετέρου του 
διυλισµένου νερού προς τη δεξαµενή πόσιµου νερού Ασγούρου.

Ο σχεδιασµός του Διυλιστηρίου γίνεται µε προοπτική να καλυφθούν οι ανάγκες 
ύδρευσης της περιοχής για περίοδο 40ετίας από την κατασκευή του Έργου. Η περιοχή 
του Διυλιστηρίου βρίσκεται 10 χλµ. περίπου κατάντη του φράγµατος και πλησίον της 
Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου.  

6.2. Εξυπηρετούµενη περιοχή

Σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες οριστικές µελέτες, το Έργο προορίζεται να εξυπηρετήσει 
τους δηµοτικά διαµερίσµατα και τους οικισµούς των Δήµων: Ρόδου, Αρχαγγέλου, 
Καλλιθέας και Αφάντου ( σε πρώτη φάση) και Ιαλυσού, Καµείρου, Λινδου, Πεταλούδων 
και Ν. Ρόδου, που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 16. Εξυπηρετούµενοι από το Έργο πληθυσµοί
Πηγή: ΕΣΥΕ - Απογραφή 2001

α/α ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 α/α ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001
 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 53.709  ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 3.187
 Δ.Δ ΡΟΔΟΥ 53.709  Δ.Δ ΛΙΝΔΟΥ 1.091

1 ΡΟΔΟΣ (Πόλις) 52.318 21 ΛΙΝΔΟΣ 810
2 ΚΡΗΤΙΚΑ 250 22 ΠΕΥΚΟΙ 281
3 ΣΓΟΥΡΟΥ 1.141  Δ.Δ ΚΑΛΑΘΟΥ 380
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9.085 23 ΚΑΛΑΘΟΣ 380
 Δ.Δ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 5.861  Δ.Δ ΛΑΡΔΟΥ 1.212

4 ΦΑΛΗΡΑΚΙ 1.491 24 ΛΑΡΔΟΣ 1.212
5 ΚΑΛΥΘΙΕΣ 4.370  Δ.Δ ΠΥΛΩΝΟΣ 504
 Δ.Δ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 3.224 25 ΠΥΛΩΝΑΣ 504

6 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2.539  ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 12.133
7 ΑΜΜΟΥΔΕΣ 140  Δ.Δ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 4.585
8 ΒΡΥΣΙΑ 197 26 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 4.372
9 ΤΣΑΪΡΙ 348 27 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 213
 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 7.779  Δ.Δ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 477
 Δ.Δ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 5.752 28 ΔΑΜΑΤΡΙΑ 477

10 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 5.500  Δ.Δ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 856
11 Μ.ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ 25 29 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 606
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12 ΣΤΕΓΝΑ 227 30 ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ 250
 Δ.Δ ΜΑΛΩΝΟΣ 1.096  Δ.Δ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 1.766

13 ΜΑΛΩΝ 977 31 ΜΑΡΙΤΣΑ 1.766
14 ΧΑΡΑΚΙ 119  Δ.Δ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 2.646

 Δ.Δ ΜΑΣΑΡΩΝ 931 32 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 2.603
15 ΜΑΣΑΡΗ 931 33 ΒΑΓΙΕΣ 43

 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 5.933  Δ.Δ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 1.803
 Δ.Δ ΑΦΑΝΤΟΥ 5.933 34 ΠΑΣΤΙΔΑ 1.803

16 ΑΦΑΝΤΟΥ 5.494  ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 1.669
17 ΚΟΛΥΜΠΙΑ 439  Δ.Δ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 655

 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 10.107 35 ΓΕΝΝΑΔΙ 655
18 Δ.Δ ΙΑΛΥΣΟΥ 10.107  Δ.Δ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 673

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 1.748 36 ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ 551
 Δ.Δ ΣΟΡΩΝΗΣ 1.236 37 ΚΙΟΤΑΡΙ 122

19 ΣΟΡΩΝΗ 1.236  Δ.Δ ΛΑΧΑΝΙΑΣ 341
 Δ.Δ ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 512 38 ΛΑΧΑΝΙΑ 341

20 ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 512

Περαιτέρω η πρώτη φάση µπορεί να διακριθεί σε δύο υποφάσεις καθώς το έργο όπως 
κατασκευάζεται σήµερα θα είναι έτοιµο να υδροδοτήσει άµεσα το δήµο της Ρόδου ενώ 
για την υδροδότηση των  υπόλοιπων περιοχών της πρώτης φάσης θα απαιτηθεί η 
υλοποίηση των συνδετήριων υδραγωγείων από τον κεντρικό αγωγό προς τις δεξαµενές 
των οικείων περιοχών. 

Κατόπιν τούτων το σύνολο του εξυπηρετούµενου µόνιµου πληθυσµού κατά φάση του 
έργου σύµφωνα µε τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης απογραφής (2001) έχει ως εξής:

• Σύνολο Εξυπηρετούµενου Πληθυσµού κατά την Α1 Φάση: 53.709

• Σύνολο Εξυπηρετούµενου Πληθυσµού κατά την Α2 Φάση: 75.506

• Σύνολο Εξυπηρετούµενου Πληθυσµού κατά την Β Φάση: 105.350

Αναφορικά µε τον υπολογισµό των  µελλοντικών αναγκών πληθυσµών, οι οποίοι θα 
εξυπηρετούνται από το Έργο έτσι όπως σχεδιάζεται (έτος βασικού σχεδιασµού: 2039) 
είχε πραγµατοποιηθεί µια επιµεληµένη εργασία στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
Πρόδροµης Μελέτης του Έργου καθώς και στην µετέπειτα αναθεώρηση της.

Με βάση την εργασία αυτή, η οποία εστιάζεται σε εκτιµήσεις για την  εξέλιξη δύο κυρίως 
κατηγοριών πληθυσµού, 

• Μόνιµοι Κάτοικοι

• Τουρίστες,

επιχειρείται στην παρούσα µελέτη  επικαιροποίηση των εκτιµήσεων αυτών.
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Η διαµόρφωση των σχετικών εκτιµήσεων βασίζεται τόσο στις τάσεις που προκύπτουν 
από στοιχεία της ΕΣΥΕ (απογραφές 1991-2001) και του ΕΟΤ όσο και σε αντίστοιχες 
εκτιµήσεις που έχουν στο παρελθόν εµφανιστεί στη Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών 
Πόρων Νοτίου Αιγαίου του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης (2006).  

6.3. Εκτίµηση εξέλιξης µόνιµου πληθυσµού

Οι εκτιµήσεις για τα πληθυσµιακά δεδοµένα των προς υδροδότηση περιοχών του 
Έργου κατά το έτος βασικού σχεδιασµού (2039) παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Πίνακας 17. Εκτίµηση εξέλιξης µόνιµου πληθυσµού

Δήµος1 Απογραφή 
1991

Απογραφή 
2001

Μ.Ε.Α. 
Περιόδου

2015 (ως 
ΥΠΑΝ)

Μ.Ε.Α. 
2001-15 2027 Μ.Ε.Α. 

2015-27 2039 Μ.Ε.Α. 
2027-39

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 43.558 53.709 2.33% 68.713 1.86% 80.532 1,33% 90.731 1,00%
ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5.209 9.085 5,72% 10.157 0,80% 10.913 0,60% 11.517 0,45%

ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 7.715 7.779 0,08% 8.697 0,80% 9.344 0,60% 9.862 0,45%

ΔΗΜΟΣ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 5.634 5.933 0,52% 6.633 0,80% 7.127 0,60% 7.521 0,45%

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α' 
ΦΑΣΗΣ 62.116 76.506 2,11% 94.200 1,50% 107.917 1,14% 119.631 0,86%

ΔΗΜΟΣ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 7.193 10.107 3,46% 11.300 0,80% 12.141 0,60% 12.813 0,45%

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ 1.720 1.748 0,16% 1.954 0,80% 2.100 0,60% 2.216 0,45%

ΔΗΜΟΣ 
ΛΙΝΔΙΩΝ 2.815 3.187 1,25% 3.563 0,80% 3.828 0,60% 4.040 0,45%

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 10.637 12.133 1,32% 13.565 0,80% 14.574 0,60% 15.381 0,45%

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 1.538 1.669 0,82% 1.866 0,80% 2.005 0,60% 2.116 0,45%

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β' 
ΦΑΣΗΣ 23.903 28.844 1,90% 32.248 0,80% 34.648 0,60% 36.566 0,45%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΟΥ 86.019 105.350 2,05% 126.448 1,31% 142.565 1,00% 156.197 0,76%

1 Μόνο για τα δηµοτικά διαµερίσµατα που προβλέπεται να υδροδοτηθούν από το Έργο

Όπως φαίνεται κατά το έτος σχεδιασµού ο σχετικός µόνιµος πληθυσµός εκτιµάται ότι 
θα ανέρχεται περίπου στα 156.000 άτοµα από τα οποία περί τα 120.000 άτοµα 
(περίπου 77%) εκτιµάται ότι θα κατοικούν στις περιοχές της Α΄ Φάσης του Έργου. 

Για τη διαµόρφωση της εκτίµησης αυτή λήφθηκαν υπόψη τα εξής:
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• Τα στοιχεία των απογραφών της ΕΣΥΕ 1991 & 2001,από τα οποία προκύπτει µια 
µέση ετήσια αύξηση του µόνιµου πληθυσµού στις περιοχές του Έργου της τάξης του 
2%. Ωστόσο η πληθυσµιακή αυτή εξέλιξη δεν ήταν οµοιόµορφη καθώς στις περιοχές 
των Δήµων Καλλιθέας και Ιαλυσού το σχετικό ποσοστό της αύξησης ήταν κατά πολύ 
υψηλότερο του µέσου όρου. Αξιοσηµείωτο  επίσης είναι το γεγονός ότι η µέση ετήσια 
αύξηση στην περίοδο αυτή ήταν ταχύτερη στις περιοχές της Α΄ Φάσης τάση που 
εφόσον επαληθευτεί ότι συνεχίστηκε στην τρέχουσα δεκαετία, λειτουργεί ευνοϊκά 
προς την συσσώρευση µίας κρίσιµης µάζας συνδροµητών κατά την έναρξη 
λειτουργίας του Έργου.

• Η εκτίµηση της Μελέτης Διαχείρισης του ΥΠΑΝ για τον πληθυσµό κατά το έτος 2015, 
η οποία κατά βάση στηρίζεται στην υπόθεση µίας µέσης ετήσιας αύξησης για µεν το 
Δήµο της Ρόδου της τάξης του 1,80% για δε τις υπόλοιπες περιοχές της τάξης του 
0,80%. Δεν είµαστε σε θέση να διαπιστώσουµε και να σχολιάσουµε την επιστηµονική 
βάση στην οποία στηρίζονται οι υποθέσεις αυτές και ως εκ τούτου θεωρούµε τις 
προκύπτουσες εκτιµήσεις ως επαρκώς θεµελιωµένες.

• Περαιτέρω η υπολειπόµενη 24ετής περίοδος (2016-2039) χωρίστηκε σε δύο ίσες 
υποπεριόδους, σχετικά µε τις οποίες λαµβάνεται η υπόθεση ότι για το σύνολο των 
περιοχών, το ποσοστό της µέσης ετήσιας αύξησης, λόγω της παρατηρούµενης 
πανελλαδικά τάσης  υπογεννητικότητας, συρρικνώνεται κατά 25% σε σχέση µε κάθε 
προηγούµενη  υποπερίοδο ήτοι για µεν τις εκτός Ρόδου περιοχές, ΜΕΑ: 2015-27: 
0,60% και ΜΕΑ: 2027-39: 0,45% έναντι ΜΕΑ: 2001-15: 0,80% στη Μελέτη 
Διαχείρισης του ΥΠΑΝ ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για το Δήµο της Ρόδου για τις 
προαναφερθείσες περιόδους είναι ΜΕΑ: 2015-27: 1,33% και ΜΕΑ: 2027-39: 1,00% 
έναντι ΜΕΑ: 2001-15: 1,78% στη Μελέτη Διαχείρισης του ΥΠΑΝ. Σηµειώνεται 
πάντως ότι ακόµη και αυτές οι µετριοπαθείς εκτιµήσεις για τα ποσοστά της ΜΕΑ του 
πληθυσµού στην περιοχή του Έργου πιθανόν να αποδειχθούν αισιόδοξες καθώς οι 
σχετικοί υπολογισµοί της ΕΣΥΕ για το σύνολο της χώρας και ειδικά στο αισιόδοξό της 
σενάριο έχουν ως εξής: ΜΕΑ: 2015-27: 0,41%  και ΜΕΑ: 2027-39: 0,39% (Πηγή: 
ΕΣΥΕ, Προβολές συνολικού πληθυσµού 2007-2050). Από την άλλη µεριά γεγονός 
είναι ότι ιστορικά τα ετήσια ποσοστά αύξησης του νοµού είναι διπλάσια του 
αντίστοιχου ποσοστού της επικράτειας και αυτό λειτουργεί υπέρ των παραπάνω 
εκτιµήσεων.

Αξίζει να σηµειωθεί τέλος ότι η παραπάνω εκτίµηση για τον πληθυσµό της περιοχής 
του Έργου στο έτος βασικού σχεδιασµού δεν απέχει από την αντίστοιχη εκτίµηση που 
είχε προκύψει κατά την εκπόνηση της Πρόδροµης Μελέτης του Έργου.
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6.4. Εκτίµηση τάσεων τουριστικής κίνησης

Αντίθετα µε την  προσπάθεια εκτίµησης της εξέλιξης του µόνιµου πληθυσµού στην 
περιοχή του Έργου, δεν είναι ευχερής παρόµοια προσπάθεια αναφορικά µε την εξέλιξη 
της τουριστικής κίνησης  λόγω έλλειψης σχετικών στατιστικών στοιχείων. Αφενός η 
ακριβής καταγραφή της τουριστικής κίνησης γενικά στην Ελλάδα είναι αδύνατη καθώς η 
ΕΣΥΕ και ο ΕΟΤ καταγράφουν τουριστικά καταλύµατα ξενοδοχειακού τύπου ενώ δεν 
περιλαµβάνονται τα ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα και φυσικά δεν  υφίστανται στοιχεία 
διανυκτερεύσεων για την τελευταία αυτή κατηγορία καταλυµάτων. Αφετέρου είναι 
εξαιρετικά ο διαχωρισµός της εξέλιξης ειδικά για την περιοχή του Έργου καθώς τα 
όποια στατιστικά στοιχεία υφίστανται αφορούν στο σύνολο του νησιού ή ακόµα και στο 
σύνολο του νοµού. Τέλος οποιαδήποτε προσπάθεια προσδιορισµού της τάσης της 
τουριστικής κίνησης στο µέλλον εξαρτάται από πλήθος διαφορετικών παραγόντων και 
ως εκ τούτου εµπεριέχει εξαιρετικό βαθµό δυσκολίας. Από σχετικές µελέτες πάντως 
που έχουν γίνει στο παρελθόν διαφαίνεται µία µακροπρόθεσµη γενική τάση αύξησης 
της τουριστικής κίνησης η οποία πάντως κινείται µε αργότερους ρυθµούς για τα ήδη 
ανεπτυγµένα τουριστικά νησιά από ότι στα σχετικά καθυστερηµένα.

Στην προσπάθεια να εκτιµήσουµε την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης και συνεπώς της 
συνδεδεµένης µε αυτή υδατοκατανάλωσης για την περίοδο έως το έτος βασικού 
σχεδιασµού (2039), χρησιµοποιήθηκε η µελέτη του ΥΠΑΝ «Ανάπτυξη συστηµάτων  και 
εργαλείων για τη διαχείριση των  υδατικών πόρων  των νησιών του Αιγαίου». Σε αυτήν 
είχε συµπεριληφθεί ο παρακάτω πίνακας σχετικά µε την τουριστική κίνηση στην 
περιοχή του Έργου στη διάρκεια της περιόδου 1998-2003.

Πίνακας 18. Τουριστική κίνηση στην περιοχή του Έργου στη διάρκεια της περιόδου 1998-2003
Πηγή: ΥΠΑΝ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 3.614.174 4.386.464 4.315.200 3.935.407 3.616.529 3.528.099
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.979.957 2.457.762 2.400.207 2.127.104 1.862.116 1.838.806
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 43.376 121.541 122.914 70.470 83.031 91.907
ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 805.202 966.121 895.156 791.813 718.081 692.792
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α' ΦΑΣΗΣ 6.442.709 7.931.888 7.733.477 6.924.794 6.279.757 6.151.604
ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 1.566.594 1.481.847 1.868.874 1.797.436 1.299.107 1.681.230
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 0 0 0 0 0
ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 493.945 541.048 542.192 429.996 452.783 603.956
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 238.009 333.442 305.574 285.395 362.706 357.946
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 73.277 101.076 176.867 195.876 201.034 196.300
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β' ΦΑΣΗΣ 2.371.825 2.457.413 2.893.507 2.708.703 2.315.630 2.839.432
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 8.814.534 10.389.301 10.626.984 9.633.497 8.595.387 8.991.036

ΚΛΙΝΕΣ
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ΔΗΜΟΣ 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 23.109 23.056 24.588 23.521 23.918 24.394
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10.987 11.102 12.731 14.738 12.016 12.016
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 302 622 623 566 531 600
ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 4.097 4.285 4.489 4.290 4.390 4.390
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α' ΦΑΣΗΣ 38.495 39.065 42.431 43.115 40.855 41.400
ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 7.694 8.006 10.294 10.035 11.007 12.257
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 0 0 0 0 0
ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 3.078 3.287 3.005 2.982 3.316 3.762
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 1.278 1.255 1.430 1.430 2.021 2.021
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 701 736 965 862 862 862
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β' ΦΑΣΗΣ 12.751 13.284 15.694 15.309 17.206 18.902
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 51.246 52.349 58.125 58.424 58.061 60.302

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
200 ΗΜΕΡΩΝ/ΕΤΟΣ

86,00% 99,23% 91,41% 82,44% 74,02% 74,55%

Το κύριο συµπέρασµα που προκύπτει από την παράθεση των στοιχείων του 
παραπάνω πίνακα είναι ότι ενώ στη διάρκεια της περιόδου αυτής παρατηρήθηκε ταχεία 
αύξηση  του αριθµού των κλινών, η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης δεν ήταν ανάλογη 
µε αποτέλεσµα η µέση πληρότητα των καταλυµάτων του νησιού να χειροτερεύσει.   

Στη διάρκεια πάντως των τελευταίων ετών παρατηρούνται γενικότερα στο νησί της 
Ρόδου τάσεις κορεσµού ως προς την περαιτέρω δηµιουργία νέων ξενοδοχειακών 
καταλυµάτων και στην αντίστοιχη αύξηση νέων κλινών. Από στοιχεία της Ένωσης 
Ξενοδόχων Ρόδου που καλύπτουν την περίοδο 1991-2009 (βλέπε παρακάτω πίνακα) 
προκύπτει ότι µετά το 2002 η µέση ετήσια αύξηση του αριθµού των κλινών έχει 
περιοριστεί στο 1,70% περίπου ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη διάρκεια της περιόδου 
1991-2002 ήταν σχεδόν 3% (2,99%). Αξιοσηµείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι µεταξύ 
1991 και 2009 άνω του 40% των νέων  κλινών αφορούσε σε κλίνες ξενοδοχείων 
ταξινοµηµένων στην κατηγορία των 5 αστέρων.

Πίνακας 19. Αριθµός κλινών στην περίοδο 1991-2009
Πηγή: Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου

ΚΛΙΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΔΟΥ 1991 1998 2000 2002 2009
5 Αστέρων 3.259 6.654 6.977 8.220 15.298
4 Αστέρων 24.859 30.118 30.439 32.424 33.429
3 Αστέρων 9.013 12.323 13.382 13.414 13.886
2 Αστέρων 10.616 13.607 13.438 13.470 13.484
1 Αστέρων 2.948 2.626 2.579 2.561 2.829
ΣΥΝΟΛΟ 50.695 65.328 66.815 70.089 78.926
ΜΕΑ 1991-2002 2,99%
ΜΕΑ 2002-2009 1,71%
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Καταλήγοντας εκτιµούµε ότι καίτοι µακροπρόθεσµα η τουριστική κίνηση στο νησί της 
Ρόδου και κατ’ επέκταση στην περιοχή του Έργου, θα συνεχίσει να αυξάνεται τόσο ο 
ρυθµός της ετήσιας αύξησης του αριθµού των κλινών στο νησί της Ρόδου θα βαίνει 
µειούµενος στα επόµενα χρόνια.

6.5. Εκτίµηση ζητούµενων ποσοτήτων νερού από το Έργο

Η εκτίµηση των ζητούµενων ποσοτήτων νερού που θα κληθεί να καλύψει το Έργο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου από το 2011 έως το 2039 παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα κατανεµηµένες κατά περιοχές που σταδιακά θα υδρεύονται από το Έργο. Το Α1 
τµήµα αφορά µόνο στην πόλη της Ρόδου, το Α2 τµήµα αφορά στους δήµους 
Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχαγγέλου και το Β Τµήµα τις λοιπές περιοχές του Έργου. 

Πίνακας 20. Εκτίµηση ζητούµενων ποσοτήτων νερού από το Έργο

Έτος Α1 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Α2 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Β ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ
2011 7.527.273 5.466.373 7.999.298 20.992.944
2012 7.695.376 5.534.900 8.099.577 21.329.853
2013 7.867.234 5.604.285 8.201.113 21.672.633
2014 8.042.930 5.674.541 8.303.922 22.021.393
2015 8.134.451 5.681.836 8.408.020 22.224.307
2016 8.182.023 5.671.484 8.299.449 22.152.956
2017 8.228.886 5.660.420 8.283.258 22.172.565
2018 8.275.004 5.648.631 8.266.007 22.189.642
2019 8.320.338 5.636.104 8.247.676 22.204.118
2020 8.364.848 5.622.827 8.228.247 22.215.922
2021 8.408.493 5.608.787 8.207.700 22.224.979
2022 8.451.232 5.593.969 8.186.016 22.231.217
2023 8.493.021 5.578.360 8.163.175 22.234.557
2024 8.533.818 5.561.947 8.139.157 22.234.922
2025 8.573.575 5.544.716 8.113.942 22.232.234
2026 8.612.247 5.526.653 8.087.509 22.226.409
2027 8.649.786 5.507.743 8.059.837 22.217.366
2028 8.657.609 5.527.858 8.089.272 22.274.738
2029 8.664.062 5.572.168 8.154.113 22.390.343
2030 8.669.107 5.616.833 8.219.475 22.505.415
2031 8.710.577 5.661.856 8.285.360 22.657.793
2032 8.828.351 5.707.240 8.351.773 22.887.365
2033 8.947.718 5.752.988 8.418.719 23.119.425
2034 9.068.699 5.799.102 8.486.201 23.354.003
2035 9.191.316 5.845.587 8.554.225 23.591.127
2036 9.315.590 5.892.443 8.622.793 23.830.827
2037 9.441.545 5.939.676 8.691.911 24.073.132
2038 9.569.203 5.987.287 8.761.584 24.318.073
2039 9.698.586 6.035.279 8.831.814 24.565.680
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Σηµειώνεται ότι για τη διαµόρφωση των προβλέψεων αυτών λήφθηκαν υπόψη οι εξής 
παράγοντες:

• Οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη του µόνιµου πληθυσµού όπως αυτές παρουσιάζονται 
στο τµήµα 5.3 και υπό τις επί µέρους παραδοχές που εκεί χρησιµοποιήθηκαν.

• Ο µέσος των ιστορικών στοιχείων για τις καταναλώσεις /ανά µόνιµο κάτοικο /ανά 
ηµέρα όπως αυτά προκύπτουν από επεξεργασία απολογιστικών στοιχείων 
υδατοκατανάλωσης που είτε περιλαµβάνονται στην Πρόδροµη Μελέτη είτε 
παρασχέθηκαν από τις ΔΕΥΑ του Έργου. Σηµειώνεται ότι τα ιστορικά αυτά στοιχεία 
διαφέρουν σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή δεδοµένου ότι εµπεριέχουν τις 
καταναλώσεις και των µη µόνιµων κατοίκων µε αποτέλεσµα όσο πιο προβεβληµένη 
τουριστικά είναι µία περιοχή τόσο υψηλότερη η µέση ηµερήσια κατανάλωση ανά 
µόνιµο κάτοικο.

• Η προβλέψεις για την εξέλιξη των ηµερησίων καταναλώσεων κατά κατηγορία 
καταναλωτή όπως αυτές παρουσιάζονται στην Πρόδροµη Μελέτη και έχουν ως εξής:  

Πίνακας 21. Ειδικές καταναλώσεις σε λίτρα/ηµέρα
Πηγή: ΑΕΓΕΚ

1991 2015 2039
Μόνιµοι 250 265 275
Έκτακτοι 200 200 200
Τουρίστες (µ.ο.περιόδου) 300 350 400

Με βάση τις εκτιµήσεις αυτές εξάγεται ο µέσος προβλεπόµενος ρυθµός αύξησης της 
µέσης ηµερήσιας κατανάλωσης κατά τη διάρκεια των υποπεριόδων 1991-2015 & 
2016-2039 µε τα προκύπτοντα ποσοστά ετήσιας αύξησης να χρησιµοποιούνται για 
την επικαιροποίηση των ιστορικών  στοιχείων ως προς το έτος έναρξης (2011) και 
περαιτέρω για τη διαµόρφωση των ετήσιων προβλέψεων έως το 2039.  

• Περαιτέρω τα προκύπτοντα, βάσει των παραπάνω, εκτιµώµενα µεγέθη 
υδατοκατανάλωσης πολλαπλασιάζονται µε τον εκτιµώµενο συντελεστή απωλειών 
δικτύου για κάθε µία από τις περιφέρειες του έργου. Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της 
Πρόδροµης Μελέτης οι συντελεστές αυτοί προεκτιµήθηκαν για µεν τη περιοχή της 
Ρόδου σε 40% για δε τις υπόλοιπες περιοχές σε 35%. Οπωσδήποτε οι συντελεστές 
αυτοί είναι πολύ υψηλοί αναφορικά µε τη διεθνώς κρατούσα πρακτική αν και όχι 
ασυνήθιστοι για την  ελληνική πραγµατικότητα. Ωστόσο στο πλαίσιο της εφαρµογής 
µίας γενικότερης εκστρατείας εξοικονόµησης του πολύτιµου αυτού αγαθού, 
θεωρούµε ότι µεσοπρόθεσµα θα ληφθούν τα µέτρα και θα διενεργηθούν οι 
αντίστοιχες επενδύσεις για τον περιορισµό των διαρροών  του δικτύου των κατά 
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τόπους ΔΕΥΑ. Ως εκ τούτου στη διαµόρφωση των εκτιµήσεων της ζήτησης για το 
νερό του Έργου λαµβάνεται υπόψη η παραδοχή ότι από το 2015 και µετά, οι 
απώλειες των δικτύων περιορίζονται σταδιακά µε ένα ετήσιο ρυθµό µείωσης της 
τάξης του 1,5% και να περιοριστούν έτσι σε βάθος χρόνου στο διεθνώς αποδεκτό 
επίπεδο του 15%. 

6.6. Επιχειρηµατικό Σχέδιο

6.6.1.Βασικές υποθέσεις

Περίοδος Πρόβλεψης

Οι προβλέψεις του Επιχειρηµατικού Σχεδίου περιορίζονται στη διάρκεια της περιόδου 
κατά την οποία η µονάδα λειτουργεί  ως κατασκευάζεται σήµερα  δηλαδή στο 50% της 
µέγιστης επιτρεπόµενης δυναµικότητάς της. Η περίοδος αυτή, όπως εξηγείται 
παρακάτω, είναι τριακονταετής ήτοι αφορά στην περίοδο 2011-2039. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής και ανάλογα µε την πορεία της ζήτησης διυλισµένου νερού, ο ΦΔ/
ΚτΕ/το Ελληνικό Δηµόσιο θα προσδιορίσει το χρόνο υλοποίησης της επέκτασης της 
δυναµικότητας της µονάδας. Κατά την ίδια περίοδο θεωρείται ότι το σύνολο των 
αναγκών των εξυπηρετούµενων περιοχών καλύπτεται από το Έργο και οι γεωτρήσεις 
που λειτουργούν στις περιοχές αυτές έχουν είτε απενεργοποιηθεί, είτε 
χρησιµοποιούνται για άλλο σκοπό, π.χ. άρδευση.

Μακροπρόθεσµος Πληθωρισµός

Οι προβλέψεις των µεγεθών εµφανίζονται σε τρέχουσες τιµές και για το σκοπό αυτό 
λαµβάνεται παραδοχή για την εξέλιξη του πληθωρισµού ως εξής: 

2010:   3,0%

2011-2039:  2,5%

Μορφή ΦΔ

Στο παρόν Επιχειρηµατικό Σχέδιο λαµβάνεται η παραδοχή ότι καθήκοντα Διαχειριστή 
ασκεί Ιδιώτης που λειτουργεί το Έργο και µεριµνά για τη συντήρησή του και για την 
λειτουργική του ετοιµότητα. Καθήκοντα Θεσµικού Φορέα Διαχείρισης ασκεί το Ν.Π.Δ.Δ. 
και τιµολογεί τον πελάτη της ΔΕΥΑΡ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει σε 
µακροπρόθεσµη βάση το κόστος λειτουργίας-συντήρησης του έργου καθώς και τις 
ανάγκες βαρείας συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισµού, εφόσον  αυτό κριθεί 
σκόπιµο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν πραγµατοποιεί κέρδη (ή 
τουλάχιστον τιµολογεί έτσι την  ΔΕΥΑΡ ώστε να να υπάρχει συνεχής ισορροπία 
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εσόδων-εξόδων, δηλαδή να µη πραγµατοποιεί ζηµίες) αλλά οφείλει να προγραµµατίζει 
τις δαπάνες βαρείας συντήρησης και ανανέωσης εξοπλισµού στη διάρκεια της 30ετίας 
και να σχηµατίζει απόθεµα έναντι της πραγµατοποίησης τους, χρεώνοντας αντίστοιχα 
τις πωλούµενες ποσότητες διυλισµένου νερού που πουλά στους πελάτες του. Επίσης 
έχει γίνει δεκτό ότι η λειτουργία του ΦΔ δεν θα επιχορηγείται: Η εν γένει λειτουργία του 
χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από την πώληση του επεξεργασµένου νερού προς την 
ΔΕΥΑΡ.

Εκτιµήσεις Ζήτησης/ Πωλήσεων

Έως ότου το δίκτυο που αφορά στις υπόλοιπες φάσεις κατασκευαστεί, οι εκτιµώµενες 
πωλήσεις του ΦΔ θα αφορούν στις ανάγκες ύδρευσης της περιοχής που 
εξυπηρετούνται από το δίκτυο του Α1 Τµήµατος ήτοι της πόλης της Ρόδου. 

Τονίζεται, για µια ακόµη φορά, ότι το επιχειρηµατικό αυτό σχέδιο αλλά και η εν γένει 
λογική ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, στηρίζονται στην παραδοχή ότι 
το σύνολο των αναγκών της ύδρευσης (ζήτηση) κατά την µελετώµενη περίοδο θα 
καλύπτονται από το Έργο, µε ταυτόχρονη κατάργηση των  γεωτρήσεων ως πηγή νερού 
ύδρευσης. Η παράµετρος αυτή του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι καθοριστική για την 
µεσοµακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα του Έργου. 

Δαπάνες Λειτουργίας

Στο παρόν τµήµα παρουσιάζονται οι δαπάνες λειτουργίας του συνδυασµένου 
σχήµατος: Φορέας Διαχείρισης (ΝΠΔΔ)-Διαχειριστής (Ιδιώτης) οι οποίες κατά φορέα 
κατανέµονται ως εξής: 

• Καθηµερινή Διαχείριση (Ιδιώτης)

- Αµοιβές Προσωπικού

- Αναλώσιµα Χηµικά

- Δαπάνες Τακτικής Συντήρησης

- Δαπάνες Leasing

- Λοιπά έξοδα (έξοδα διοίκησης κλπ.)

• Θεσµική Διαχείριση (ΝΠΔΔ)

- Αµοιβή Διαχειριστή

- Δαπάνες Ηλεκτρικής Ενέργειας
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- Ασφάλιστρα

- Αµοιβές Διοικητικού Συµβουλίου

- Λοιπά έξοδα (έξοδα διοίκησης κλπ.)

 Οι προϋπολογισµοί των παραπάνω δαπανών κατά φορέα διαχείρισης παρατίθενται 
στη συνέχεια.

6.6.2.Δαπάνες Λειτουργίας Διαχειριστή (Ιδιώτη)

Αµοιβές Προσωπικού

Πίνακας 22. Αµοιβές Προσωπικού

Σταθερές ΔαπάνεςΣταθερές ΔαπάνεςΣταθερές ΔαπάνεςΣταθερές ΔαπάνεςΣταθερές ΔαπάνεςΣταθερές Δαπάνες
Κατηγορία υπαλλήλου / 

Ειδικότητα Άτοµα Ονοµαστικός
Μηνιαίος Μισθός

Εργοδοτικές
Επιβαρύνσεις

Μηναίο
Σύνολο

Ετήσιο Σύνολο
(x14)

Διευθυντής µε ειδικότητα Χηµικού 1 1.625 € 60,01% 2.601 € 36.412 €
Ηλεκτρολόγοι Χαµηλής Α 1 1.853 € 70,80% 3.165 € 44.317 €
Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι Χαµηλής Α 1 1.549 € 70,80% 2.646 € 37.049 €
Γραµµατείς/Δακτυλογράφοι 1 869 € 75,58% 1.526 € 21.360 €
Κόστος Φύλαξης    7.000 € 84.000 €
Σύνολο Προσωπικού 4       223.137 €

Επιπλέον Ανάγκες Προσωπικού για τη Λειτουργία του Α’ ΤµήµατοςΕπιπλέον Ανάγκες Προσωπικού για τη Λειτουργία του Α’ ΤµήµατοςΕπιπλέον Ανάγκες Προσωπικού για τη Λειτουργία του Α’ ΤµήµατοςΕπιπλέον Ανάγκες Προσωπικού για τη Λειτουργία του Α’ ΤµήµατοςΕπιπλέον Ανάγκες Προσωπικού για τη Λειτουργία του Α’ ΤµήµατοςΕπιπλέον Ανάγκες Προσωπικού για τη Λειτουργία του Α’ Τµήµατος
Κατηγορία υπαλλήλου / 
Ειδικότητα Άτοµα Ονοµαστικός

Μηνιαίος Μισθός
Εργοδοτικές

Επιβαρύνσεις
Μηναίο
Σύνολο

Ετήσιο Σύνολο
(x14)

Τεχνολόγος Χηµικός 1 1.193 € 75,58% 2.095 € 29.336 €
Ηλεκτρολόγοι Χαµηλής Α 2 1.853 € 70,80% 3.165 € 88.633 €
Ηλεκτρολόγοι Χαµηλής Β 2 1.853 € 70,80% 3.165 € 88.633 €
Ηλεκτρολόγοι Χαµηλής Γ 2 2.286 € 70,80% 3.904 € 109.314 €
Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι Χαµηλής Α 1 1.549 € 70,80% 2.646 € 37.049 €
Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι Χαµηλής Β 2 1.549 € 70,80% 2.646 € 74.098 €
Βοηθός Ηλεκτρολόγος Χαµηλής Γ 2 1.911 € 70,80% 3.264 € 91.387 €
Λογιστής 0 1.374 € 84,20% 2.531 € 0 €
Γραµµατείς/Δακτυλογράφοι 0 869 € 75,58% 1.526 € 0 €
Σύνολο Προσωπικού 12       518.450 €

Ο τρόπος οργάνωσης του Διαχειριστή και οι ανάγκες του σε προσωπικό θα 

προσδιοριστούν βέβαια από τον ίδιο. Προσεγγιστικά θεωρούµε ότι οι απαιτήσεις του 

Έργου είναι τέτοιες ώστε σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας θα απασχοληθούν περί τα 

16 άτοµα ως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι το 

καθήκον της φύλαξης του Έργου επί 24ώρης βάσης θα ανατεθεί µε την µέθοδο του 

outsourcing, δηλαδή σε εξειδικευµένη εταιρία παροχής υπηρεσιών φύλαξης.    
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Ο ελάχιστος αριθµός υπαλλήλων που κρίνεται ότι απαιτείται να απασχοληθούν 
προκειµένου να υφίσταται  έτοιµο προς λειτουργία το διυλιστήριο είναι τα 4 άτοµα, οι 
ειδικότητες των οποίων παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα.   

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της λειτουργικής ετοιµότητας της µονάδας, ορισµένες 
θέσεις καλύπτονται από επικάλυψη αρµοδιοτήτων  (π.χ. ο Διευθυντής εγκατάστασης θα 
µπορούσε να είναι Χηµικός ώστε να αναλάβει και τη θέση του Υπεύθυνου Εργαστηρίου 
ή στην γραµµατειακή υποστήριξη περιλαµβάνονται υπηρεσίες στοιχειώδους λογιστικής 
οργάνωσης). 

Με βάση συντηρητικούς υπολογισµούς η ετήσια δαπάνη, σε σηµερινές τιµές, για το 
ελάχιστο αυτό προσωπικό και για τις υπηρεσίες φύλαξης προϋπολογίζεται σε € 
223.137, ποσό το οποίο στο σύνολο του αποτελεί σταθερή δαπάνη δηλαδή εκτιµάται 
ότι θα καταβάλλεται ασχέτως του επιπέδου της ετήσιας παραγωγής του διυλιστηρίου.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται προεκτίµηση της κλιµάκωσης στελέχωσης του 
Διυλιστηρίου ανάλογα µε την εξέλιξη της παραγωγής νερού και τη λειτουργία των 
τµηµάτων του έργου.

• Αναφορικά µε τον προσδιορισµό του ύψους του µηνιαίου µισθού λαµβάνονται υπόψη 
τα εξής:

- Τα κατώτατα όρια των συλλογικών συµβάσεων κάθε κατηγορίας απασχολουµένων 
και

- Για ασφάλεια των υπολογισµών έχει ληφθεί η υπόθεση ότι όλοι οι απασχολούµενοι 
είναι έγγαµοι

- Στο µισθό περιλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον 
εργαζόµενο

• Στις εργοδοτικές επιβαρύνσεις των αποφοίτων Πολυτεχνείου έχουν συνυπολογισθεί 
εισφορές υπέρ Ταµείων Χηµικών κλπ.

• Σε ότι αφορά τέλος στα έξοδα διοίκησης σηµειώνεται ότι δεν είναι δυνατόν στη φάση 
αυτή να περιγραφούν µε ακρίβεια και να προϋπολογισθούν µε ικανοποιητική 
προσέγγιση δεδοµένου ότι το ύψος των  εξόδων αυτών εξαρτάται από τη νοµική 
µορφή της εταιρίας και των συναφών δαπανών Εκτιµούµε πάντως ότι οι δαπάνες της 
µορφής αυτής µαζί µε τις  συνήθεις δαπάνες διαχείρισης και καθηµερινής διοικητικής 
λειτουργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% του συνόλου του 
προϋπολογισθέντος ετησίου κόστους προσωπικού.    
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Αναλώσιµα Χηµικά Υλικά Μονάδας Επεξεργασίας Νερού

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του προεκτιµώµενου ετησίου 
κόστους για τη χρησιµοποίηση των κύριων πρώτων υλών κατά την χηµική επεξεργασία 
του διυλιζόµενου νερού. Οι ποσότητες αφορούν στην  περίπτωση παραγωγής 
διυλισµένου νερού 1.000.000 κυβικών  µέτρων και το κόστος που αντιστοιχεί στην 
περίπτωση αυτή εκτιµάται σε € 6.102

Σηµειώνεται ότι το κόστος που σχετίζεται µε την ανάλωση των χηµικών υλών αποτελεί 
µεταβλητή δαπάνη το ύψος της οποίας εξαρτάται άµεσα µε το βαθµό χρησιµοποίησης 
της θεωρητικής παραγωγικής δυναµικότητας της µονάδας, δηλαδή ανάλογα µε τον 
όγκο του παραγόµενου νερού.

Πίνακας 23. Προεκτίµηση ετήσιου κόστους αναλώσιµων χηµικών ανά εκατοµµύριο κµ παραγόµενου νερού

Χηµικά Μονάδα
Ποσότητα 

ανά κµ 
Νερού

Μέση 
Ηµερήσια 

Κατανάλωση
Μέση Ετήσια 
Κατανάλωση Τιµή Μονάδος1 Μέση Ετήσια 

Δαπάνη

Θειικό αργίλιο Kg 0,016027 43,91 16.027,00 0,28 € 4.488 €
Πολυηλεκτρολύτης
Κροκίδωσης

Kg 0,000222 0,61 222,00 2,70 € 599 €

Πολυηλεκτρολύτης
Επεξεργασίας Ιλύος

Kg 0,00002389 0,07 24,00 2,70 € 65 €

Χλώριο lit 0,005 13,70 5.000,00 0,19 € 950 €
     ΣΥΝΟΛΟ 6.102 €
1Οι ανά µονάδα µέτρησης τιµές των  πρώτων  υλών  είναι οι ισχύουσες σήµερα στο εµπόριο χωρίς Φ.Π.Α. 
σε συσκευασία δεξαµενών  1 κµ και σάκων  25 κιλών  (αναλόγως του είδους) και τόπο παράδοσης εντός 
Αττικής.

Πίνακας 24. Προεκτίµηση ετήσιου κόστους αναλώσιµων χηµικών διυλιστηρίου

Έτος Α1 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Ετήσια Δαπάνη
2011 7.527.273 45.931 €
2012 7.695.376 46.957 €
2013 7.867.234 48.006 €
2014 8.042.930 49.078 €
2015 8.134.451 49.636 €
2016 8.182.023 49.927 €
2017 8.228.886 50.213 €
2018 8.275.004 50.494 €
2019 8.320.338 50.771 €
2020 8.364.848 51.042 €
2021 8.408.493 51.309 €
2022 8.451.232 51.569 €
2023 8.493.021 51.824 €
2024 8.533.818 52.073 €
2025 8.573.575 52.316 €
2026 8.612.247 52.552 €
2027 8.649.786 52.781 €
2028 8.657.609 52.829 €
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2029 8.664.062 52.868 €
2030 8.669.107 52.899 €
2031 8.710.577 53.152 €
2032 8.828.351 53.871 €
2033 8.947.718 54.599 €
2034 9.068.699 55.337 €
2035 9.191.316 56.085 €
2036 9.315.590 56.844 €
2037 9.441.545 57.612 €
2038 9.569.203 58.391 €
2039 9.698.586 €59.181

Δαπάνες Τακτικής Συντήρησης

Όσον αφορά στις δαπάνες συντήρησης λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουθες 
παραδοχές:

• Σύµφωνα µε απολογιστικά στοιχεία του Κατασκευαστή, το συνολικό κόστος 
κατασκευής της Α' Φάσης των  Έργων θα ανέλθει στο ποσό των € 67.000.000  
περίπου (µη λαµβανοµένων υπόψη των µη πάγιων δαπανών, δηλαδή του κόστους 
των Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου και των Δαπανών Πληροφόρησης – 
Δηµοσιότητας και του Φ.Π.Α. του Έργου).

• Το παραπάνω συνολικό κόστος του «Έργου» κατανέµεται, µεταξύ έργων πολιτικού 
µηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικών έργων σε €59.700.000 και σε €7.300.000 
αντίστοιχα.

• Για την εκτίµηση / προϋπολογισµό των ετησίων δαπανών συντήρησης των έργων 
Πολιτικού Μηχανικού, σύµφωνα µε στοιχεία που λήφθηκαν από παρόµοιας φύσης 
έργα, λαµβάνεται υπ' όψιν  κονδύλι που ανέρχεται ετησίως και ανηγµένο στην 
διάρκεια ζωής τους που θεωρείται σαράντα (40) έτη, σε ποσοστό 0,5% επί του 
κόστους κατασκευής των έργων. Το εν λόγω ποσοστό είναι µειωµένο στην αρχή 
λειτουργίας των έργων και αντίστοιχα αυξηµένο κατά την εκπνοή της 40ετίας, χωρίς 
στον µέσο όρο της ζωής του έργου να παρεκκλίνει από το ποσοστό που αναφέρθηκε 
στην αρχή της παραγράφου.

• Για την εκτίµηση/προϋπολογισµό των ετησίων δαπανών συντήρησης των 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε στοιχεία που λήφθηκαν από 
παρόµοιας φύσης έργα, λαµβάνεται υπ’ όψιν κονδύλι που ανέρχεται ετησίως και 
ανηγµένο στην διάρκεια ζωής τους που θεωρείται είκοσι (20) έτη, σε ποσοστό 1,5% 
επί του κόστους κατασκευής των έργων. Το εν λόγω ποσοστό είναι µειωµένο στην 
αρχή λειτουργίας των έργων και αντίστοιχα αυξηµένο κατά την εκπνοή της 20ετίας, 
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χωρίς στον µέσο όρο της ζωής του έργου να παρεκκλίνει από το ποσοστό που 
αναφέρθηκε στην αρχή της παραγράφου.

Με βάση τα ανωτέρω το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης του διυλιστηρίου 
προεκτιµάται σύµφωνα µε τον πίνακα που επισυνάπτεται παρακάτω.

Πίνακας 25. Ετήσιες δαπάνες συντήρησης έργων

Έτος
 Ετήσια 

Παραγωγή 
Νερού

ΕΡΓΑ Π-Μ

Ετήσια 
δαπάνη 

συντήρησης
έργων Π-Μ

(ποσοστό επί 
του κόστους)

Μέση ετήσια
δαπάνη 

συντήρησης
εργων Π-Μ

ΕΡΓΑ Η/Μ

Ετήσια 
δαπάνη 

συντήρησης
έργων Η/Μ

(ποσοστό επί 
του κόστους)

Μέση ετήσια
δαπάνη 

συντήρησης
εργων Η/Μ

ΣΥΝΟΛΟ

2011 7.527.273 59.700.000 € 0,26% 157.537 € 7.300.000 € 0,71% 52.124 € 209.661 €
2012 7.695.376 59.700.000 € 0,28% 166.976 € 7.300.000 € 0,75% 54.736 € 221.713 €
2013 7.867.234 59.700.000 € 0,30% 176.759 € 7.300.000 € 0,79% 57.439 € 234.198 €
2014 8.042.930 59.700.000 € 0,31% 186.895 € 7.300.000 € 0,83% 60.235 € 247.130 €
2015 8.134.451 59.700.000 € 0,33% 195.280 € 7.300.000 € 0,86% 62.451 € 257.732 €
2016 8.182.023 59.700.000 € 0,34% 202.718 € 7.300.000 € 0,88% 64.356 € 267.074 €
2017 8.228.886 59.700.000 € 0,35% 210.211 € 7.300.000 € 0,91% 66.273 € 276.484 €
2018 8.275.004 59.700.000 € 0,36% 217.756 € 7.300.000 € 0,93% 68.202 € 285.958 €
2019 8.320.338 59.700.000 € 0,38% 225.351 € 7.300.000 € 0,96% 70.141 € 295.492 €
2020 8.364.848 59.700.000 € 0,39% 232.993 € 7.300.000 € 0,99% 72.090 € 305.083 €
2021 8.408.493 59.700.000 € 0,40% 240.678 € 7.300.000 € 1,01% 74.049 € 314.727 €
2022 8.451.232 59.700.000 € 0,42% 248.404 € 7.300.000 € 1,04% 76.016 € 324.420 €
2023 8.493.021 59.700.000 € 0,43% 256.168 € 7.300.000 € 1,07% 77.990 € 334.157 €
2024 8.533.818 59.700.000 € 0,44% 263.964 € 7.300.000 € 1,107% 79.970 € 343.934 €
2025 8.573.575 59.700.000 € 0,46% 271.791 € 7.300.000 € 1,12% 81.956 € 353.747 €
2026 8.612.247 59.700.000 € 0,47% 279.644 € 7.300.000 € 1,15% 83.946 € 363.590 €
2027 8.649.786 59.700.000 € 0,48% 287.518 € 7.300.000 € 1,18% 85.940 € 373.458 €
2028 8.657.609 59.700.000 € 0,49% 294.440 € 7.300.000 € 1,20% 87.647 € 382.086 €
2029 8.664.062 59.700.000 € 0,50% 301.326 € 7.300.000 € 1,22% 89.342 € 390.668 €
2030 8.669.107 59.700.000 € 0,52% 308.171 € 7.300.000 € 1,25% 91.025 € 399.197 €

 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 0,40%   1,00%   

Δαπάνες Leasing

Εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί η απόκτηση κινητού εξοπλισµού αρχικής αξίας περί τα € 
80.000. Η ετήσια δαπάνη για χρηµατοδοτική µίσθωση του εξοπλισµού αυτού σε βάση 
οκταετούς διάρκειας προϋπολογίζεται σε € 12.000 περίπου.

Κεφάλαιο Κίνησης

Για τον προσδιορισµό των αναγκών κεφαλαίου κίνησης της µονάδας λαµβάνονται 
υπόψη τα εξής:

• Προθεσµία είσπραξης από πελάτες: 2 µήνες 
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• Προθεσµία τακτοποίησης οφειλών προς προµηθευτές: 2 µήνες

• Προθεσµία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών: 3 µήνες

Εκτιµάται ότι οι πάγιες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της µονάδας δεν θα υπερβαίνουν το 
ποσό των € 50.000 ετησίως. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές και να µην 
προσφύγει ο ΦΔ από την έναρξη της λειτουργίας του σε τραπεζικό δανεισµό, 
λαµβάνεται υπόψη η παραδοχή ότι το ιδρυτικό κεφάλαιο του ΦΔ  ανέρχεται στο ποσόν 
των € 60.000.

6.6.3.Δαπάνες Λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης (ΝΠΔΔ)

Δαπάνες Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του Έργου παρουσιάζονται στους πίνακες που 
επισυνάπτονται παρακάτω.

Για τον προϋπολογισµό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας λαµβάνονται υπόψη τα 
ισχύοντα σήµερα Τιµολόγια Βιοµηχανικής Χρήσης της ΔΕΗ Α.Ε. Η ΔΕΗ Α.Ε. προσφέρει 
για τους σκοπούς βιοµηχανικής χρήσης δύο ειδών τιµολόγια µε τα διακριτικά Β1Β και 
Β2Β τα οποία διαφοροποιούνται µεταξύ τους κυρίως ως προς τη χρέωση ισχύος, το 
ύψος της οποίας  αποτελεί για το χρήστη σταθερή δαπάνη. Κατόπιν σχετικής 
αξιολόγησης και µε δεδοµένο ότι η προβλεπόµενη εγκατεστηµένη ισχύς είναι αναλογικά 
χαµηλή σε σχέση µε την εκτιµώµενη µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας, κρίθηκε ότι το 
διυλιστήριο θα κάνει χρήση του τιµολογίου Β1 που προβλέπει χαµηλότερη χρέωση 
ενέργειας. 

Περαιτέρω και για τη διευκόλυνση των σχετικών  υπολογισµών του κόστους των 
ετησίων ενεργειακών αναγκών της µονάδας λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω 
υποθέσεις:

• Διόρθωση συνηµίτονου φ µε τιµή > 0,85

• Συνηµίτονο φ = 0,95

• Καταγραφείσα Μεγίστη Ζήτηση (ΚMZ) σε kW

• Μεγίστη Ζήτηση αιχµής (MΑ) σε kW

• Συντελεστής χρησιµοποίησης : (ΜΑ)/(ΜΖ)> 0,3 

• Μηνιαία χρέωση ενέργειας: σε kWh

• Ποσοστό έκπτωσης χρέωσης ισχύος: [50-50*(ΜΑ/ΚΜΖ)]%
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• Χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ) σε kW: (ΚΜΖ) x (0,85/0.95)

• Ελάχιστη Χρέωση Ενέργειας σε kWh : 2,7575 x ((XΖ) – 5) + 276,38

Με βάση τα παραπάνω η ετήσια δαπάνη για την ανάλωση ενέργειας που απαιτείται για 

την πραγµατοποίηση παραγωγής ίσης µε τη θεωρητική δυναµικότητα της µονάδας 
προεκτιµάται στους πίνακες που επισυνάπτονται παρακάτω.

Σηµειώνεται ότι  το ποσόν αυτό αποτελείται από δαπάνες σταθερής φύσεως: Ελαχίστη 

Χρέωση Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί µεταβλητό µέγεθος που ανάλογα µε το 

ύψος της παραγωγής διαµορφώνεται όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 26. Δαπάνες ενεργειακής κατανάλωσης διυλιστηρίου

Έτος
Ετήσια 

Παραγωγή 
(κµ)

Μηνιαία 
χρέωση

ενέργειας 
(kWh)

Έκπτωση 
χρέωσης
ισχύος

Ελάχιστη 
Χρέωση 

Ενέργειας
Χρέωση   
Ισχύος

Χρέωση 
Ενέργειας

(τιµή 0,07185€)

Χρέωση 
Ενέργειας

(τιµή 0,04760€)

Συνολικό 
Κόστος 

Ενέργειας

2011 7.527.273 254.393 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 10.506 € 290.413
2012 7.695.376 260.074 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 13.751 € 293.658
2013 7.867.234 265.882 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 17.069 € 296.976
2014 8.042.930 271.820 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 20.460 € 300.368
2015 8.134.451 274.913 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 22.227 € 302.134
2016 8.182.023 276.521 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 23.146 € 303.053
2017 8.228.886 278.105 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 24.050 € 303.957
2018 8.275.004 279.663 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 24.941 € 304.848
2019 8.320.338 281.196 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 25.816 € 305.723
2020 8.364.848 282.700 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 26.675 € 306.582
2021 8.408.493 284.175 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 27.517 € 307.425
2022 8.451.232 285.619 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 28.342 € 308.250
2023 8.493.021 287.032 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 29.149 € 309.056
2024 8.533.818 288.410 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 29.937 € 309.844
2025 8.573.575 289.754 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 30.704 € 310.611
2026 8.612.247 291.061 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 31.451 € 311.358
2027 8.649.786 292.330 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 32.175 € 312.083
2028 8.657.609 292.594 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 32.326 € 312.234
2029 8.664.062 292.812 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 32.451 € 312.358
2030 8.669.107 292.983 0,00% € 20.619,15 € 76.428 € 203.479 € 32.548 € 312.456

Δαπάνες Βαρειάς Συντήρησης/Αποκαταστάσεων

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την επέκταση της µονάδας, ώστε αυτή να είναι σε 
θέση να εξυπηρετεί τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής του έργου κατά την περίοδο 

πέραν του 2030, θεωρούµε ότι θα καλυφθούν από πηγές εκτός Φορέα Διαχείρισης είτε 
από κοινοτικές πηγές είτε από το ΠΔΕ ή τέλος από συνδυασµό των δύο. Έτσι στο 

παρόν Επιχειρηµατικό Σχέδιο δεν έχουν προϋπολογιστεί τέτοιου είδους δαπάνες.
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Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να προγραµµατίζει τυχόν 
δαπάνες βαρείας συντήρησης και ανανέωσης εξοπλισµού στη διάρκεια της ζωής του  
και να σχηµατίζει απόθεµα έναντι της πραγµατοποίησης τους, χρεώνοντας αντίστοιχα 
τις πωλούµενες ποσότητες διυλισµένου νερού που πουλά στους πελάτες του. Με αυτόν 
τον τρόπο,  κατά το έτος της υλοποίησής των δαπανών αυτών αφενός θα υφίσταται 
διαθέσιµο το απαιτούµενο ποσό και αφετέρου δεν θα  χρεώνεται αυτούσιο το ποσό της 
δαπάνης κατά τη διάρκεια της χρήσης που αυτή υλοποιείται αναστατώνοντας έτσι την 
τιµολογιακή πολιτική του Φορέα Διαχείρισης αλλά και τον ταµιακό προγραµµατισµό των 
πελατών του. Εναλλακτικά αντί της πολιτικής σχηµατισµού προβλέψεων, ο Φορέας 
Διαχείρισης θα µπορούσε, εφόσον έχει κερδίσει την απαιτούµενη πιστοληπτική 
ικανότητα διαµέσου µίας επιτυχηµένης και συνετής διαχείρισης, να προβεί στον 
κατάλληλο χρόνο σε µακροπρόθεσµο δανεισµό για να καλύψει τις ανάγκες αυτές.

Ασφάλιστρα

Για µεν τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις εφαρµόζεται ασφάλιστρο της τάξης 
του 0,225%, για δε τα κτιριακά και το δίκτυο ίσο προς 0,1%. Ωστόσο για λόγους 
συντηρητικότητας των δαπανών, θα µπορούσε να µην υπολογιστούν ασφάλιστρα για 
το δίκτυο σωληνώσεων.

Αµοιβές Προσωπικού και Διοικητικού Συµβουλίου – Λοιπές δαπάνες

Ο τρόπος οργάνωσης του Φορέα Διαχείρισης και οι ανάγκες του σε προσωπικό θα 
οριστικοποιηθούν πριν την έκδοση του σχετικού Π.Δ. Προσεγγιστικά θεωρούµε ότι θα 
υφίσταται διµελές µόνιµο προσωπικό (Διευθυντής Χηµικός – Βοηθός Διευθυντής µε 
αρµοδιότητα τα περιβαλλοντικά ζητήµατα) ενώ οι ανάγκες σε γραµµατειακή και 
λογιστική υποστήριξη θεωρούνται, στην πρώτη τουλάχιστον φάση, ως στοιχειώδεις. 
Επίσης δεν υπολογίσθηκε κόστος στέγασης του Φορέα Διαχείρισης, καθώς θεωρήθηκε 
ότι αυτός θα µπορεί να χρησιµοποιεί δωρεάν χώρους του Υπουργείου στην πόλη της 
Ρόδου και επίσης δωρεάν χώρους γραφείων στην µονάδα ΕΕΝ και στην περιοχή του 
ταµιευτήρα. 

Περαιτέρω για την οµαλή λειτουργία και εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης, θεωρούµε ότι 
θα τοποθετηθεί πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο οι αρµοδιότητες του οποίου θα 
καθορισθούν από το σχετικό Π.Δ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται προεκτίµηση των αναγκών στελέχωσης του 
Φορέα Διαχείρισης και των σχετικών αµοιβών προσωπικού.
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Πίνακας 27. Σταθερές δαπάνες στελέχωσης φορέα διαχείρισης

Κατηγορία υπαλλήλου / 
Ειδικότητα Άτοµα

Ονοµαστικός
Μηνιαίος
Μισθός

Εργοδοτικές
Επιβαρύνσεις

Μηναίο
Σύνολο

Ετήσιο 
Σύνολο

(x14)

Διευθυντής µε ειδικότητα
 Χηµικού Μηχανικού 1 1.625 € 60,01% 2.601 € 36.412 €

Βοηθός Τεχνικός Διευθυντής µε 
ειδικότητα Μηχανικού 
Περιβάλλοντος

1 1.193 € 75,58% 2.095 € 29.336 €

Γραµµατειακή υποστήριξη 
Αµοιβές Προέδρου – µελών (;) 
Διοικητικού Συµβουλίου 

1+5  2.500 € 30.000 €

Σύνολο Προσωπικού 3 + 5    95.748 €

6.7. Αποτελέσµατα Επιχειρηµατικού Σχεδίου

Επί τη βάσει των παραπάνω παραδοχών τα αποτελέσµατα που προκύπτουν ως 
εκτίµηση της δραστηριότητας του ΦΔ συνολικά ήτοι κατά τοµέα διαχείρισης 
(Διαχειριστής: Ιδιώτης / Θεσµικός Διαχειριστής: ΝΠΔΔ) κατά την εξεταζόµενη περίοδο 
2011-2030, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν στο παράρτηµα της 
παρούσας µελέτης και περιλαµβάνουν:

• Προβλέψεις λογαριασµού εκµετάλλευσης (πίνακες 1Α και 1Β)

• Προγνωστικούς ισολογισµούς (πίνακες 2Α και 2Β)

• Ταµιακές Ροές (πίνακες 3Α και 3Β) 

Υπενθυµίζεται ότι ο Διαχειριστής λειτουργεί το Έργο και αµείβεται για τις υπηρεσίες του 

• µε µία πάγια αµοιβή που καλύπτει τις σταθερές του δαπάνες πλέον ένα περιθώριο 
κέρδους της τάξης του 10% και

• µε µεταβλητή ανά κ.µ. παρεχόµενης ποσότητας νερού. 

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω θα µπορούν να 
οριστικοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους δοκιµαστικής λειτουργίας 
και κυρίως µετά από τον διαγωνισµό που προβλέπεται παραπάνω. Από την παρούσα 
µελέτη προκύπτει ένα ενδεικτικό κόστος νερού – µε αρκετό βαθµό ασφάλειας – που θα 
κληθεί να καταβάλει η ΔΕΥΑΡ προς τον Φορέα Διαχείρισης, µε βάση τα σηµερινά 
διαθέσιµα στοιχεία κόστους (Ιούλιος 2010) και καταναλώσεων (2009). Είναι προφανές 
ότι κατά την έναρξη λειτουργίας του φορέα, µετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους 
δοκιµαστικής λειτουργίας και την ολοκλήρωση του διαγωνισµού που προβλέπεται 
παραπάνω, αλλά ΠΡΙΝ από τον οριστικό καθορισµό του τιµολογίου πώλησης του 
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νερού από τον Φορέα προς την ΔΕΥΑΡ, θα είναι σκόπιµη µια επικαιροποίηση των 
αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στη παρούσα µελέτη.

Με την έννοια αυτή ωστόσο, το ύψος και η διάρθρωση της αµοιβής του Διαχειριστή 
ενδέχεται να µην συµπίπτουν πλήρως µε τα προϋπολογιζόµενα στο παρόν, τα οποία 
πρέπει να θεωρηθούν ως µια προσοµοίωση µε το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 
ασφάλειας και ανάλυσης. Η διαµόρφωση του τρόπου της αµοιβής του ιδιώτη 
Διαχειριστή, τα κριτήρια ανάδειξής του και τα τυπικά προσόντα που αυτός θα πρέπει να 
πληροί θα περιγράφονται στα σχετικά διαγωνιστικά τεύχη τα οποία θα συνταχθούν 
στην  κατάλληλη χρονική στιγµή, ενδεχοµένως µε την υποστήριξη του Φορέα 
Διαχείρισης-Αναθέτουσας Αρχής από εξειδικευµένους συµβούλους. Για τις ανάγκες του 
παρόντος ωστόσο κρίθηκε σκόπιµη η παραπάνω περιγραφείσα διάρθρωση της 
αµοιβής του Διαχειριστή έτσι ώστε αυτός να καλύπτει τις σταθερές του δαπάνες και να 
πραγµατοποιεί ένα θεµιτό επιχειρηµατικό κέρδος.            

Ο Φορέας Διαχείρισης (ΝΠΔΔ) ο οποίος συµβάλλεται µε την ΔΕΥΑΡ για την προµήθεια 
νερού σε αυτήν, κοστολογεί τις δικές του δαπάνες στις οποίες περιλαµβάνεται η αµοιβή 
του ιδιώτη διαχειριστή και διαµορφώνει την  τιµή πώλησης χονδρικής στον πελάτη του 
κατά τρόπο ώστε να µη προκύπτουν ζηµίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος 
είσπραξης των τιµολογίων  από την ΔΕΥΑΡ µεταφέρεται αυτούσιος στον Φορέα 
Διαχείρισης, δηλαδή στο συµβαλλόµενο µέρος που είναι το πλέον κατάλληλο να 
διαχειριστεί τον κίνδυνο αυτό ενώ παράλληλα αναλαµβάνει και τις υποχρεώσεις του 
Κυρίου του Έργου (σχέσεις και συναλλαγές µε τη ΔΕΗ και την ασφάλιση των 
εγκαταστάσεων). 

σελ. 65



7. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ

7.1. Ανακεφαλαίωση πρότασης µελέτης

Το ελληνικό Δηµόσιο θα συστήσει µε διάταξη νόµου ένα µη κερδοσκοπικό Νοµικό 
Πρόσωπο δηµοσίου δίκαιου, µε – προτεινόµενη – επωνυµία “Εταιρεία Παγίων έργου 
Γαδουρά Ρόδου”. Το περιεχόµενο της διάταξης θα µπορεί να είναι αντίστοιχο µε αυτό 
του άρθρου 4 του ν. 2744/1999. Με Π.Δ. θα µπορούν να εξειδικευθούν τα ζητήµατα της 
εσωτερικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ  όπως ο τρόπος ορισµού των µελών της διοίκησης 
της εταιρείας, για το οποίο προτείνεται ένα µέλος από τα 5 του Δ.Σ. να είναι 
εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΡ/Δήµου Ρόδου κι ένα άλλο εκπρόσωπος των καταναλωτών/
χρηστών. Στο Π.Δ. αυτό θα προβλέπεται και η στελέχωση της εταιρείας για την οποία 
προτείνεται να είναι η ελάχιστη δυνατή, προκειµένου να συµπιεσθεί το κόστος 
λειτουργίας του φορέα που θα επιβαρύνει την τιµή πώλησης του νερού προς την 
ΔΕΥΑΡ και να αναζητηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία µέσα από διεθνή διαγωνισµό. Με 
υπουργική απόφαση θα µπορεί να µεταβιβάζεται κάθε στοιχείο της υποδοµής, 
υπάρχον σήµερα η µελλοντικό, από το ελληνικό Δηµόσιο προς το ΝΠΔΔ: Αυτό σηµαίνει 
ότι θα µπορεί να µεταβιβασθεί άµεσα στο ΝΠΔΔ το έργο µε την σηµερινή του µορφή 
και στη συνέχεια να µεταβιβάζεται και κάθε µέρος του έργου, κυρίως υδραγωγεία, που 
θα προστίθεται στις επόµενες φάσεις.

Έτσι το ελληνικό Δηµόσιο θα µεταβιβάσει σε αυτό το µη κερδοσκοπικό ΝΠΔΔ την 
κυριότητα του συνόλου των απαλλοτριωµένων εκτάσεων και των εγκαταστάσεων που 
έχουν  κατασκευασθεί στα πλαίσια του έργου, ακολουθώντας ως πρότυπο την 
διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Εύηνου, µεταξύ ελληνικού 
Δηµοσίου και ΝΠΔΔ  ΕΥΔΑΠ παγίων. Το πρότυπο αυτό λύνει πολλά προβλήµατα 
σύγκρουσης αρµοδιοτήτων  µεταξύ φορέων και καθιστά το ΝΠΔΔ κύριο του έργου και 
της περιοχής του ταµιευτήρα και βασικό υπεύθυνο για την περιβαλλοντική διαχείριση 
του έργου και της γύρω περιοχής – σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς - καθώς 
και για την καλή λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων που έχουν 
κατασκευασθεί η θα κατασκευασθούν στο µέλλον. 

Σε αντίθεση ωστόσο µε αυτά που ισχύουν στην  ΕΥΔΑΠ Παγίων, όπου η υποδοµή 
ευθύνης της σταµατάει στην είσοδο των διυλιστηρίων νερού, η κυριότητα, διαχείριση, 
συντήρηση και  λειτουργία των οποίων  ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στην  περίπτωση της 
Ρόδου, η κυριότητα των διυλιστηρίων και του υδραγωγείου µέχρι τις δεξαµενές εισόδου 
στην πόλη της Ρόδου, όσο και η κυριότητα, διαχείριση, συντήρηση και  λειτουργία τους, 
θα ανήκει στον φορέα διαχείρισης του έργου. Ενώ δηλαδή η ΕΥΔΑΠ Παγίων πωλεί 
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στην ΕΥΔΑΠ ακατέργαστο νερό, η Εταιρεία Παγίων ύδρευσης Ρόδου, θα πωλεί στην 
ΔΕΥΑΡ επεξεργασµένο νερό, έτοιµο για κατανάλωση.  Η παράµετρος που σχετίζεται µε 
την συγκράτηση του κόστους παραγωγής πόσιµου νερού είναι ιδιαίτερης σηµασίας.

Ο φορέας αυτός θα πρέπει αφενός να παρακολουθεί την  ποιότητα και την ποσότητας 
νερού που θα συγκεντρώνεται κάθε φορά µέσα στον ταµιευτήρα και να κάνει τις 
αναγκαίες παρεµβάσεις, όπου και όταν χρειάζεται, και θα µπορεί αφετέρου να 
συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες υδάτων για τον εξορθολογισµό των 
γεωτρήσεων στο νησί σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί στην αρχή του παρόντος 
κεφαλαίου και τέλος

Ο φορέας αυτός θα µπορεί, πιο συγκεκριµένα, όντας κύριος της γεωγραφικής περιοχής 
του ταµιευτήρα, και στο πλαίσιο των ευθυνών που αναφέρθηκαν, να κάνει όλα όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω σε σχέση µε τον καθορισµό των χρήσεων γης γύρω από 
αυτόν, προκειµένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη χρήσεων και δράσεων που θα µπορεί 
να έχουν  αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού, τον περιορισµό ή και την 
απαγόρευση του κυνηγιού γύρω από αυτόν, καθώς ρητά αναφέρεται στην ΚΥΑ ότι στο 
ταµιευτήρα θα αναπτυχθεί ένα τοπικός υδροβιότοπος που µπορεί να γίνει και τόπος 
συγκέντρωσης και αναπαραγωγής πολλών  ειδών – ενδηµικών και αποδηµητικών - και 
κάθε άλλη ενέργεια για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και την εν γένει 
διαχείριση και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή.

Περαιτέρω καθίσταται αναγκαία η δηµιουργία προϋποθέσεων  και µηχανισµού 
εξασφάλισης της έγκαιρης εξόφλησης των τιµολογίων τόσο από πλευράς Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 
προς τον Φορέα της θεσµικής διαχείρισης όσο και από πλευράς του τελευταίου προς 
τον Φορέα καθηµερινής διαχείρισης. Η εξασφάλιση της  έγκαιρης εξόφλησης των 
παραπάνω τιµολογίων από πλευράς Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. επιτάσσει και την ανάγκη περιορισµού 
των καθυστερούµενων οφειλών από τους τελικούς καταναλωτές / πελάτες προς αυτήν.

Η επιλογή του Φορέα που θα αναλάβει την "καθηµερινή" διαχείριση είναι ιδιαίτερα 
κρίσιµη δεδοµένου ότι αυτός θα διαµορφώσει ένα σηµαντικό µέρος του κόστους 
λειτουργίας του έργου. Το κόστος αυτό λειτουργίας και επακόλουθα το τίµηµα πώλησης 
του διυλισµένου νερού αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτηµα στην πρώτη φάση 
λειτουργίας του διυλιστηρίου καθώς τυχόν  αστοχία στον τοµέα αυτό είναι δυνατό να 
οδηγήσει είτε στην ανάγκη η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. να αυξήσει τα τιµολόγιά της είτε να εγκαταλείψει 
τη νέα αυτή πηγή υδροδότησης µε αποτέλεσµα την κατάρρευση του «Έργου».

Οι στόχοι που θα πρέπει σε µόνιµη βάση να επιτυγχάνει ο Φορέας Διαχείρισης αλλά 
και οι προτεραιότητες που θα πρέπει να εξυπηρετεί είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά 
οι εξής:
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• Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων - παρακολούθηση ποιότητας-ποσότητας 
νερού ταµιευτήρα 

• Επαρκής κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής

• Διακοπή λειτουργίας γεωτρήσεων για ύδρευση – χρήση µόνο για άρδευση στην 
εξυπηρετούµενη κάθε φορά περιοχή 

• Καλή ποιότητα παραγόµενου προϊόντος

• Εξυπηρέτηση των περιοχών χωρίς διακρίσεις

• Αποδοτική λειτουργία και συντήρηση Έργου

• Διασφάλιση οικονοµικής αυτονοµίας και επιχειρησιακής αυτοτέλειας του Φορέα 
Διαχείρισης

• Διασφάλιση δυνατότητας υλοποίησης επενδύσεων αντικατάστασης και 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα

• Γενικότερη παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή του 
ταµιευτήρα- Έργου

Συνεπώς κρίνεται σκόπιµη η διάκριση µεταξύ διαχείρισης µε την ευρύτερη νοµική-
κανονιστική έννοια («Θεσµική Διαχείριση») και την πραγµατική-καθηµερινή άσκηση της 
διαχείρισης της µονάδας («Καθηµερινή Διαχείριση»). Υπό αυτή τη διάκριση, οι 
αρµοδιότητες των δύο φορέων είναι σαφώς διαχωρισµένες και ο µεν φορέας Θεσµικής 
Διαχείρισης (Φορέας Διαχείρισης) µεριµνά για και επιβλέπει:

• τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του έργου, τόσο σε καθηµερινή βάση, όσο και 
µεσο-µακροπρόθεσµα

• την εν γένει διαχείριση της ποιότητας και ποσότητας του νερού αλλά και των θεµάτων 
που αφορούν στο περιβάλλον στην περιοχή του ταµιευτήρα σύµφωνα µε όσα έχουν 
ήδη αναλυτικά εκτεθεί, 

ενώ ο Φορέας της καθηµερινής Διαχείρισης (Διαχειριστής) είναι υπεύθυνος για την 
άρτια τεχνικά και ορθολογική διαχείριση της µονάδας και την διασφάλιση της 
παραγωγής της σε προσυµφωνηµένα ποσοτικά και ποιοτικά standards.

7.2. Συµπεράσµατα επιχειρηµατικού σχεδίου

Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, υπό τη συνδυασµένη 
του µορφή (Σύµπραξη Ιδιώτη µε ΝΠΔΔ) έχει βασιστεί σε ορισµένες παραδοχές, η ισχύς 
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των οποίων είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για τη βιωσιµότητά του και συνεπώς για την 
ικανότητά του να παράγει το επιδιωκόµενο, για την οµαλή ύδρευση της ευρύτερης 
περιοχής, αποτέλεσµα.

Οι κρίσιµες αυτές παραδοχές είναι οι εξής :

• Ο Διαχειριστής πρέπει να καλύπτει τα σταθερά του έξοδα ανεξαρτήτως της 
πραγµατικής του παραγωγής και προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να εισπράττει από 
τον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος αποτελεί τον µοναδικό του πελάτη, τίµηµα υπό τη 
µορφή management fee που θα καλύπτει τα έξοδα αυτά πλέον ενός εύλογου 
περιθωρίου κέρδους. Οµοίως ο Φορέας Διαχείρισης (ΝΠΔΔ), για τον  οποίο η 
παραπάνω δαπάνη αποτελεί σταθερό έξοδο, θα πρέπει να καλύπτει τα σταθερά του 
έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων µισθών, αποζηµιώσεων µελών  ΔΣ (;), λοιπών 
σταθερών εξόδων, πάγιο ΔΕΗ κλπ.) χρεώνοντας τον πελάτη του το ανάλογο τίµηµα 
όπως µε τη σειρά του ο πελάτης του χρεώνει µε πάγια τέλη τους συνδροµητές του. 
Στο παρόν  Επιχειρηµατικό Σχέδιο µοναδικός πελάτης του Φορέα Διαχείρισης είναι η 
πόλη της Ρόδου (µέρος του Δήµου Ρόδου µε τη νέα του µορφή και που αντιστοιχεί µε 
τον παλιό Δήµο Ρόδου). Ωστόσο στη διάρκεια προβλέπεται να ενταχθούν στο 
σύστηµα υδροδότησης του Έργου και οι άλλες περιοχές. Για τον τρόπο που θα 
κατανεµηθεί στην περίπτωση αυτή το πάγιο τέλος, αποµένει να συµφωνηθεί µεταξύ 
του Φορέα Διαχείρισης και της διευρυµένης ΔΕΥΑΡ-πελάτη του. Μία πρόσφορη λύση 
είναι να κατανεµηθεί το πάγιο τέλος ανάλογα µε το συνολικό αριθµό µετρητών που 
υφίσταται στην  εξυπηρετούµενη από τη µονάδα περιοχή, που εκάστοτε θα 
εντάσσεται και θα υδροδοτείται από το Έργο.

• Αναφορικά µε τις παραγόµενες και παραδιδόµενες ποσότητες νερού ο Διαχειριστής 
τιµολογεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µε βάση την τιµή προσφοράς ανά κ.µ. 
προσαρµοζόµενη µε τον εκάστοτε ετήσιο Δείκτη Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός 
δηµοσιεύεται από την  ΕΣΥΕ, να πραγµατοποιεί µια θεµιτή επιχειρηµατική απόδοση 
αλλά και να διαθέτει την αναγκαία ταµιακή ρευστότητα προκειµένου να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Προς το σκοπό µάλιστα της κάλυψης του 
αρχικού κεφαλαίου κίνησης λαµβάνεται η υπόθεση ότι το ιδρυτικό κεφάλαιο του 
Διαχειριστή θα ανέλθει σε € 60.000. Ωστόσο και πάλι επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό 
ότι ο τρόπος αµοιβής του Διαχειριστή, ο τρόπος της ετήσιας αναπροσαρµογής της 
καθώς και οι σχετικές δεσµεύσεις του θα προκύψουν από διαγωνιστική διαδικασία 
όπου πιθανότατα τα µεγέθη αυτά θα αποτελούν µαζί µε άλλα (τεχνικές 
προδιαγραφές, εµπειρία κλπ.) κριτήρια ανάδειξής αναδόχου για την προσφορά της  
συγκεκριµένη υπηρεσίας.
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• Αντίθετα ο Φορέας Διαχείρισης δεν υπόκειται σε δεσµεύσεις της µορφής αυτής και 
ως εκ τούτου η τιµολογιακή του πολιτική θα έχει ως γνώµονα την εξυπηρέτηση του 
κοινωνικού τοπικού συµφέροντος µε απώτερο οικονοµικό στόχο την  κάλυψη 
οπωσδήποτε των σταθερών του εξόδων, όπως ήδη προαναφέρθηκε, και τη µη 
πραγµατοποίηση ζηµιών.        

• Με βάση την παραπάνω τιµολογιακή πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις 
µελλοντικής υδατοκατανάλωσης στην περιοχή ύδρευσης του έργου, το σενάριο τιµών 
ανά κ.µ (σε τρέχουσες τιµές χωρίς ΦΠΑ) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 28. Εξέλιξη προβλεπόµενης τιµής πώλησης νερού

Έτος Τιµή /κ.µ 
(χωρίς πάγιο)

Ετήσια 
εξέλιξη

Πάγιο (σε 
τρέχουσες τιµές)

Ανηγµένη Τιµή /κ.µ 
(µε πάγιο)

Ετήσια 
εξέλιξη

2011 € 0,148  € 437.944 € 0,206  
2012 € 0,152 2,75% € 451.082 € 0,211 2,19%
2013 € 0,155 2,25% € 462.359 € 0,214 1,70%
2014 € 0,159 2,25% € 473.918 € 0,218 1,70%
2015 € 0,163 2,40% € 485.766 € 0,223 2,12%
2016 € 0,167 2,40% € 497.910 € 0,228 2,27%
2017 € 0,171 2,45% € 510.358 € 0,233 2,31%
2018 € 0,175 2,45% € 523.117 € 0,238 2,31%
2019 € 0,179 2,45% € 536.195 € 0,244 2,32%
2020 € 0,184 2,45% € 549.599 € 0,249 2,32%
2021 € 0,188 2,45% € 563.339 € 0,255 2,32%
2022 € 0,193 2,45% € 577.423 € 0,261 2,33%
2023 € 0,198 2,75% € 591.859 € 0,268 2,55%
2024 € 0,204 2,85% € 606.655 € 0,275 2,63%
2025 € 0,210 2,85% € 621.821 € 0,282 2,64%
2026 € 0,215 2,85% € 637.367 € 0,290 2,64%
2027 € 0,222 2,85% € 653.301 € 0,297 2,65%
2028 € 0,228 2,85% € 669.634 € 0,305 2,74%
2029 € 0,234 2,85% € 686.374 € 0,314 2,74%
2030 € 0,241 2,85% € 703.534 € 0,322 2,75%

Όπως προκύπτει από τον πίνακα αυτό, ο εκτιµώµενος ρυθµός αύξησης των τιµών 
ανά κ.µ. συµβαδίζει µε αυτόν του αντίστοιχου προβλεπόµενου µακροπρόθεσµου 
πληθωρισµού µε εξαίρεση την περίοδο µετά το 2023 όπου οι ανάγκες τακτικής 
συντήρησης αυξάνονται ταχύτερα λόγω της παλαίωσης του εξοπλισµού. Οµοίως ο 
εκτιµώµενος ρυθµός αύξησης των τιµών (συµπεριλαµβανοµένου του παγίου) 
υπολείπεται σαφώς του αντίστοιχου προβλεπόµενου µακροπρόθεσµου 
πληθωρισµού για την ίδια περίοδο (2011-2022). Επισηµαίνεται πάντως ότι ο 
κατάλογος αυτός τιµών είναι σε άµεση συνάρτηση µε το επίπεδο της ζήτησης 
νερού στην περιοχή του Έργου και συνεπώς η τιµολογιακή πολιτική της µονάδας 
θα πρέπει να διαµορφωθεί όταν θα έχει οριστικοποιηθεί και ει δυνατόν 
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συµβολαιοποιηθεί η ετήσια ζήτηση διυλισµένου νερού στην περιοχή του Έργου. 

Διευκρινίζεται ότι, σύµφωνα και µε τη λογική των όσων  έχουν παρουσιασθεί 
σχετικά µε την κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών, ο Φορέας Διαχείρισης θα 

πουλάει το επεξεργασµένο νερό στη ΔΕΥΑΡ σε µια ενιαία τιµή «χονδρικής», χωρίς 
διάκριση µεταξύ διαφόρων χρήσεων και επιπέδων κατανάλωσης. Την 
αρµοδιότητα, για τον καθορισµό των επιµέρους τιµολογίων ύδρευσης, την διατηρεί 
η ΔΕΥΑΡ.

• Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω τιµές είναι χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ µε τον οποίο θα 

χρεώνει ο Φορέας Διαχείρισης τους πελάτες του αποτελεί ένα ζήτηµα που θα πρέπει 
να απασχολήσει τα συµβαλλόµενα µέρη. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο 

συντελεστής ΦΠΑ που εφαρµόζεται στην παροχή υπηρεσιών υδροδότησης είναι ο 

εκάστοτε ισχύων µειωµένος συντελεστής και αυτό το ποσοστό εκτιµούµε ότι θα 

πρέπει να εφαρµόζεται στην αξία του τιµολογίου που αφορά στα πωλούµενα κ.µ 

νερού.  Αναφορικά όµως µε την αξία του τιµολογίου που αφορά στην κάλυψη των 
σταθερών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης και για τους σκοπούς της παρούσας 
µελέτης αναφέρεται ως «πάγιο», το θέµα πρέπει να αντιµετωπιστεί σε συνεργασία µε 
φοροτεχνικό εξειδικευµένο στα φορολογικά θέµατα επιχειρήσεων  τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δεδοµένου ότι οι  επιχειρήσεις νερού χρεώνουν τους συνδροµητές 
τους µε τον αυξηµένο συντελεστή ΦΠΑ, που εκάστοτε ισχύει εκάστοτε, για το µέρος 
του τιµολογίου που αφορά στο πάγιο. Βέβαια σε κάθε περίπτωση η ΔΕΥΑΡ-πελάτης 
του Φορέα Διαχείρισης θα συµψηφίζει το ΦΠΑ των αγορών του µε το ΦΠΑ των 
τιµολογίων που θα εισπράττει από τους συνδροµητές του, ωστόσο για λόγους που 

σχετίζονται µε την κοινωνική αποδοχή του ρόλου του έργου ίσως θα ήταν 
προτιµότερο το σύνολο της αξίας των τιµολογίων του Φορέα Διαχείρισης να 

επιβαρύνεται µε ενιαίο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ.

• Προς επίλυση του θέµατος αυτού, ο Φορέας Διαχείρισης θα µπορούσε εναλλακτικά 

αντί να χρεώνει µε πάγιο τους πελάτες του, να προβλέπει στις σχετικές συµβάσεις 
πώλησης µία ελάχιστη ετήσια ποσότητα σε κ.µ. που κάθε πελάτης θα χρεώνεται 
ανεξάρτητα αν την αγοράζει ή όχι (take or pay). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Φορέας 
Διαχείρισης θα έχει εξασφαλισµένες τις πωλήσεις εκείνες που απαιτούνται για την 
κάλυψη των σταθερών του εξόδων  και επιπλέον θα µπορεί να εφαρµόζει στο σύνολο 

των πωλήσεων του µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. Η σχετική ανάλυση έδειξε ότι οι 
ελάχιστες αυτές ετήσιες απαιτούµενες ποσότητες ανέρχονται συνολικά στο 25%-30% 

των προϋπολογιζόµενων ετήσιων  ποσοτικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια ζωής του 

Επιχειρηµατικού Σχεδίου .

• Ακόµη κρισιµότερο και από τον προσδιορισµό της ζήτησης νερού από τους πελάτες 
του Φορέα Διαχείρισης είναι το θέµα της θωράκισης του από προβλήµατα 
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ρευστότητας που πιθανόν γεννηθούν από καθυστερήσεις στην τακτοποίηση των 
σχετικών τιµολογίων  πώλησης του νερού. Στο παρόν Επιχειρηµατικό Σχέδιο 
λαµβάνεται η παραδοχή ότι οι πωλήσεις εξοφλούνται εντός διµήνου, χρόνος που 
σχετίζεται και µε το χρόνο εξόφλησης των λογαριασµών νερού της ΔΕΥΑΡ από τους 
συνδροµητές της. Τυχόν καθυστέρηση ή ακόµη χειρότερα, αδυναµία εξόφλησης 
µέρους των τιµολογίων λόγω αντίστοιχης αδυναµίας είσπραξης της ΔΕΥΑΡ από τους 
συνδροµητές της, θα αναστατώσει την οικονοµική ρευστότητα του συνδυασµένου 
Φορέα Διαχείρισης και θα απειλήσει µακροπρόθεσµα την  οικονοµική του 
βιωσιµότητα. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπηση των 
πελατών-χρηστών ΔΕΥΑΡ στο διοικητικό συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, ώστε να 
καθίστανται γνώστες των ιδιαιτεροτήτων της λειτουργίας του και κοινωνοί των 
προβληµάτων που τυχόν απειλούν τη βιωσιµότητά του και σε τελική ανάλυση τα 
µακροπρόθεσµα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας.

• Ένα τελευταίο, αλλά εξίσου σηµαντικό ζήτηµα, είναι το κατά πόσον η συνολική 
δαπάνη αγοράς επεξεργασµένου νερού από τον Φορέα εκ  µέρους της ΔΕΥΑΡ, είναι 
αναγκαίο να µετακυληθεί εξ ολοκλήρου στην  κατανάλωση και συγκεκριµένα στην τιµή 
ανά κ.µ. την οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι συνδροµητές της ΔΕΥΑΡ µετά την 
σύνδεση της τελευταίας µε το Έργο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης, η 
προβλεπόµενη δαπάνη της ΔΕΥΑΡ και το αντίστοιχο έσοδο του Φορέα Διαχείρισης 
για το 2011 από την αγορά και την αντίστοιχη πώληση κατεργασµένου νερού, µεταξύ 
τους, θα ήταν  1.551.980,00 €. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι έναντι της επιπλέον 
αυτής δαπάνης που θα προέκυπτε για την ΔΕΥΑΡ, θα υπήρχε για την ίδια µια 
σηµαντική εξοικονόµηση και συγκεκριµένα η εξοικονόµηση της δαπάνης που αφορά 
στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και στην συντήρηση των γεωτρήσεων που 
την βαρύνουν σήµερα, τουλάχιστον σε ότι αφορά στις  γεωτρήσεις που 
εξυπηρετούσαν την ύδρευση και των  οποίων η λειτουργία θα (πρέπει να) διακοπεί 
µετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου. Με πιο απλά λόγια, µε την σύνδεση της 
ΔΕΥΑΡ στο Έργο και την έναρξη καταβολής τιµήµατος για την  αγορά 
επεξεργασµένου νερού από τον Φορέα, γεγονός που θα συνεπάγεται αύξηση των 
δαπανών της, θα υπάρξει µια ανάλογη σηµαντική µείωση δαπάνης για την ΔΕΥΑΡ, 
που θα αντιστοιχεί στην  µείωση της δαπάνης στην οποία υποβάλλεται σήµερα για το 
ηλεκτρικό ρεύµα και την  συντήρηση των γεωτρήσεων που λειτουργούν και παράγουν 
το σύνολο των αναγκών της πόλης σε πόσιµο νερό. Τα διαθέσιµα στοιχεία δεν 
επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισµό του ύψους αυτής της εξοικονόµησης, αλλά 
αυτό µπορεί να ισούται ακόµη και µε το 50% της δαπάνης αγοράς του 
κατεργασµένου νερού από τον Φορέα Διαχείρισης. Είναι ενδεικτικό ότι στον Δήµο 
Καλιθέας, για τον οποίο είχαµε πιο αναλυτικά σχετικά στοιχεία, το κόστος άντλησης 
ανερχόταν το 2008 ήδη σε 0,125€/κ.µ. περίπου [ΔΕΗ αντλιοστασίων 222.000,00 € - 
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υδατοκατανάλωση: 1.750.000 κ.µ.]. Με βάση το στοιχείο αυτό και έναν πρόχειρο 
υπολογισµό, δεν υπάρχει λόγος να µετακυληθεί στον τελικό καταναλωτή το σύνολο 
της δαπάνης για αγορά νερού από τον Φορέα, στην οποία θα υποβληθεί η ΔΕΥΑΡ. Η 
επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή από το γεγονός ότι θα αποκτήσει πρόσβαση 
σε άριστης ποιότητας επεξεργασµένο πόσιµο νερό, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
απώλειες-διαρροές, θα µπορούσε να µην υπερβαίνει τα 0,10 - 0,15€ / κ.µ. Το ποσό 
αυτό κρίνεται απόλυτα λογικό και εύλογο και, σύµφωνα µε την εµπειρία που 
προέκυψε από άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, απορροφάται, σε επίπεδο 
οικογενειακών προϋπολογισµών, από µια αντίστοιχη µείωση στην κατανάλωση 
εµφιαλωµένου νερού.
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Παράρτηµα Ι - Πίνακες Επιχειρηµατικού Σχεδίου
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Πίνακας 1A. Διαχειριστής - Προβλέψεις Λογαριασµού Εκµετάλλευσης
Πηγή: ΑΕΓΕΚ

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Πωλήσεις νερού (εκατ. κ.µ.) 7,53 7,70 7,87 8,04 8,13 8,18 8,23 8,28 8,32 8,36
Πάγια Αµοιβή 245.451 252.815 259.135 265.613 272.254 279.060 286.036 293.187 300.517 308.030
Τιµή ανά κ.µ. € 0,111 € 0,114 € 0,117 € 0,120 € 0,123 € 0,126 € 0,129 € 0,133 € 0,136 € 0,139
Έσοδα πωλήσεων από χρέωση κ.µ 835.527 879.812 921.947 966.100 1.001.521 1.032.563 1.064.439 1.097.164 1.130.754 1.165.223
Σύνολο εσόδων 1.080.978 1.132.627 1.181.082 1.231.714 1.273.775 1.311.622 1.350.475 1.390.352 1.431.271 1.473.253
µείον           
Σταθερά έξοδα           
Δαπάνες Προσωπικού 223.137 229.831 235.577 241.467 247.503 253.691 260.033 266.534 273.197 280.027
µείον           
Μεταβλητά έξοδα           
i.Δαπάνες Προσωπικού 518.450 534.004 547.354 561.037 575.063 589.440 604.176 619.280 634.762 650.631
ii.Δαπάνες Χηµικών 45.931 48.366 50.682 53.109 55.057 56.763 58.515 60.314 62.161 64.056
ii.Δαπάνες Leasing 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 0 0
iv.Δαπάνες Τακτικής Συντήρησης 209.661 228.364 247.254 267.430 285.876 303.644 322.201 341.572 361.785 382.866
vi.Γενικά Έξοδα 51.845 53.400 54.735 56.104 57.506 58.944 60.418 61.928 63.476 65.063
Σύνολο µεταβλητών.εξόδων 839.088 877.334 913.226 950.881 986.702 1.021.991 1.058.510 1.096.295 1.122.184 1.162.616
πλέον Πιστωτικοί τόκοι 0 13 21 235 449 566 593 580 502 390
µείον Χρεωστικοί τόκοι 0 -587 0 0 0 0 -83 -277 -425 0
Κέρδη προ φόρων 18.753 24.887 32.300 39.601 40.019 36.506 32.441 27.825 35.966 31.000
Φόρος Εισοδήµατος -4.688 -6.222 -8.075 -9.900 -10.005 -9.127 -8.110 -6.956 -8.992 -7.750
Καθαρό αποτέλεσµα 14.065 18.665 24.225 29.701 30.014 27.380 24.331 20.869 26.975 23.250

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Πωλήσεις νερού (εκατ. κ.µ.) 8,41 8,45 8,49 8,53 8,57 8,61 8,65 8,66 8,66 8,67
Πάγια Αµοιβή 315.731 323.624 331.715 340.007 348.508 357.220 366.151 375.305 384.687 394.304
Τιµή ανά κ.µ. € 0,143 € 0,146 € 0,151 € 0,155 € 0,160 € 0,165 € 0,170 € 0,175 € 0,180 € 0,185
Έσοδα πωλήσεων από χρέωση κ.µ 1.200.586 1.236.855 1.280.260 1.325.002 1.371.111 1.418.614 1.467.541 1.512.935 1.559.484 1.607.204
Σύνολο εσόδων 1.516.316 1.560.479 1.611.975 1.665.010 1.719.618 1.775.834 1.833.692 1.888.239 1.944.171 2.001.508
µείον           
Σταθερά έξοδα           
Δαπάνες Προσωπικού 287.028 294.204 301.559 309.098 316.825 324.746 332.864 341.186 349.716 358.459
µείον           
Μεταβλητά έξοδα           
i.Δαπάνες Προσωπικού 666.897 683.570 700.659 718.175 736.130 754.533 773.396 792.731 812.550 832.863
ii.Δαπάνες Χηµικών 66.000 67.994 70.038 72.134 74.282 76.482 78.736 80.777 82.858 84.979
ii.Δαπάνες Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iv.Δαπάνες Τακτικής Συντήρησης 404.843 427.743 451.596 476.430 502.273 529.155 557.104 584.225 612.280 641.289
vi.Γενικά Έξοδα 66.690 68.357 70.066 71.818 73.613 75.453 77.340 79.273 81.255 83.286
Σύνολο µεταβλητών.εξόδων 1.204.429 1.247.664 1.292.359 1.338.557 1.386.298 1.435.623 1.486.576 1.537.007 1.588.943 1.642.418
πλέον Πιστωτικοί τόκοι 413 344 206 152 120 107 105 107 110 113
µείον Χρεωστικοί τόκοι -235 -456 -630 -909 -1.162 -1.434 -1.733 -2.058 -2.527 -3.113
Κέρδη προ φόρων 25.036 18.501 17.633 16.598 15.453 14.138 12.623 8.096 3.096 -2.369
Φόρος Εισοδήµατος -6.259 -4.625 -4.408 -4.149 -3.863 -3.534 -3.156 -2.024 -774 0
Καθαρό αποτέλεσµα 18.777 13.875 13.224 12.448 11.590 10.603 9.467 6.072 2.322 -2.369
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Πίνακας 1B. Θεσµικός Διαχειριστής (ΝΠΔΔ) - Προβλέψεις Λογαριασµού Εκµετάλλευσης
Πηγή: ΑΕΓΕΚ

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Πωλήσεις νερού (κ.µ.) 7,53 7,70 7,87 8,04 8,13 8,18 8,23 8,28 8,32 8,36
Έσοδα πωλήσεων
από πάγιο 437.944 451.082 462.359 473.918 485.766 497.910 510.358 523.117 536.195 549.599

Τιµή ανά κ.µ. € 0,148 € 0,152 € 0,155 € 0,159 € 0,163 € 0,167 € 0,171 € 0,175 € 0,179 € 0,184
Έσοδα πωλήσεων
 από χρέωση κ.µ 1.114.036 1.170.236 1.223.289 1.278.747 1.324.337 1.364.052 1.405.475 1.447.979 1.491.581 1.536.300

Σύνολο εσόδων 1.551.980 1.621.318 1.685.648 1.752.664 1.810.102 1.861.962 1.915.833 1.971.096 2.027.776 2.085.899
µείον           
Σταθερά έξοδα           
i.Δαπάνες Προσ. και αµοιβές ΔΣ 95.748 98.621 101.086 103.614 106.204 108.859 111.581 114.370 117.229 120.160
ii.Σταθερή χρέωση Η/Ε 20.619 21.238 21.769 22.313 22.871 23.442 24.029 24.629 25.245 25.876
iii.Πάγια αµοιβή Διαχειριστή 245.451 252.815 259.135 265.613 272.254 279.060 286.036 293.187 300.517 308.030
iv.Ασφάλιστρα 76.125 78.409 80.369 82.378 84.438 86.549 88.712 90.930 93.203 95.533
Σύνολο σταθ.εξόδων 437.944 451.082 462.359 473.918 485.766 497.910 510.358 523.117 536.195 549.599
µείον           
Μεταβλητά έξοδα           
i.Κατανάλωση  Η/Ε 269.794 281.230 291.764 302.728 312.256 321.107 330.188 339.507 349.066 358.871
ii.Μεταβλητή αµοιβή Διαχειριστή 835.527 879.812 921.947 966.100 1.001.521 1.032.563 1.064.439 1.097.164 1.130.754 1.165.223
iii.Γενικά Έξοδα 7.760 8.107 8.428 8.763 9.051 9.310 9.579 9.855 10.139 10.429
Σύνολο µεταβλ.εξόδων 1.113.081 1.169.149 1.222.139 1.277.592 1.322.827 1.362.979 1.404.206 1.446.526 1.489.959 1.534.523
πλέον Πιστωτικοί τόκοι 0 224 240 258 254 254 246 239 236 234
µείον Χρεωστικοί τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κέρδη προ φόρων 955 1.311 1.389 1.413 1.763 1.326 1.514 1.692 1.858 2.010
Φόρος Εισοδήµατος -239 -328 -347 -353 -441 -332 -379 -423 -465 -503
Καθαρό αποτέλεσµα 716 983 1.042 1.060 1.322 995 1.136 1.269 1.394 1.508

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Πωλήσεις νερού (κ.µ.) 8,41 8,45 8,49 8,53 8,57 8,61 8,65 8,66 8,66 8,67
Έσοδα πωλήσεων
από πάγιο 563.339 577.423 591.859 606.655 621.821 637.367 653.301 669.634 686.374 703.534

Τιµή ανά κ.µ. € 0,188 € 0,193 € 0,198 € 0,204 € 0,210 € 0,215 € 0,222 € 0,228 € 0,234 € 0,241
Έσοδα πωλήσεων
 από χρέωση κ.µ 1.582.151 1.629.153 1.682.232 1.738.487 1.796.364 1.855.894 1.917.106 1.973.527 2.031.286 2.090.394

Σύνολο εσόδων 2.145.491 2.206.576 2.274.091 2.345.142 2.418.185 2.493.261 2.570.408 2.643.161 2.717.660 2.793.928
µείον           
Σταθερά έξοδα           
i.Δαπάνες Προσ. και αµοιβές ΔΣ 123.164 126.243 129.399 132.634 135.950 139.349 142.832 146.403 150.063 153.815
ii.Σταθερή χρέωση Η/Ε 26.523 27.186 27.866 28.562 29.276 30.008 30.759 31.528 32.316 33.124
iii.Πάγια αµοιβή Διαχειριστή 315.731 323.624 331.715 340.007 348.508 357.220 366.151 375.305 384.687 394.304
iv.Ασφάλιστρα 97.922 100.370 102.879 105.451 108.087 110.790 113.559 116.398 119.308 122.291
Σύνολο σταθ.εξόδων 563.339 577.423 591.859 606.655 621.821 637.367 653.301 669.634 686.374 703.534
µείον           
Μεταβλητά έξοδα           
i.Κατανάλωση  Η/Ε 368.926 379.237 389.808 400.644 411.750 423.131 434.790 445.891 457.233 468.820
ii.Μεταβλητή αµοιβή Διαχειριστή 1.200.586 1.236.855 1.280.260 1.325.002 1.371.111 1.418.614 1.467.541 1.512.935 1.559.484 1.607.204
iii.Γενικά Έξοδα 10.727 11.033 11.370 11.726 12.091 12.466 12.852 13.216 13.588 13.970
Σύνολο µεταβλ.εξόδων 1.580.239 1.627.125 1.681.439 1.737.373 1.794.952 1.854.211 1.915.183 1.972.041 2.030.306 2.089.994
πλέον Πιστωτικοί τόκοι 233 231 230 209 195 189 187 187 191 183
µείον Χρεωστικοί τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 -65
Κέρδη προ φόρων 2.145 2.259 1.023 1.323 1.607 1.871 2.110 1.673 1.133 518
Φόρος Εισοδήµατος -536 -565 -256 -331 -402 -468 -527 -418 -283 -130
Καθαρό αποτέλεσµα 1.609 1.694 767 993 1.205 1.404 1.582 1.255 850 389
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Πίνακας 2Α. Διαχειριστής - Προγνωστικοί Ισολογισµοί
Πηγή: ΑΕΓΕΚ

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ενεργητικό           
Ι.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
 -Πάγια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           
ΙΙ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
 -Πελάτες 180.163 188.771 196.847 205.286 212.296 218.604 225.079 231.725 238.545 245.542
 -Διαθέσιµα 500 833 9.410 17.969 22.639 23.705 23.186 20.077 15.614 16.504
Σύνολο Ενεργητικού 180.663 189.605 206.257 223.255 234.935 242.309 248.265 251.802 254.159 262.046
           
Παθητικό           
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
 Κεφάλαιο 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Τακτικό Αποθεµατικό 703 1.636 2.848 4.333 5.834 7.202 8.419 9.462 10.811 11.974
Αποτελέσµατα εις νέον 6.329 11.564 16.683 21.707 24.360 24.501 23.199 20.991 22.634 21.780
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Προµηθευτές 53.440 57.222 60.979 64.974 68.606 72.092 75.722 79.502 81.237 85.331
Δηµόσιο -Ασφ.ταµεία 45.326 46.685 47.852 49.049 50.275 51.532 52.820 54.141 55.494 56.882
Τράπεζες 7.833 0 0 0 0 1.112 3.688 5.672 0 3.139
Μερίσµατα πληρωτέα 7.032 12.497 17.895 23.192 25.860 25.870 24.416 22.034 23.983 22.942
Σύνολο Παθητικού 180.663 189.605 206.257 223.255 234.935 242.309 248.265 251.802 254.159 262.046

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ενεργητικό           
Ι.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
 -Πάγια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           
ΙΙ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
 -Πελάτες 180.163 188.771 196.847 205.286 212.296 218.604 225.079 231.725 238.545 245.542
 -Διαθέσιµα 500 833 9.410 17.969 22.639 23.705 23.186 20.077 15.614 16.504
Σύνολο Ενεργητικού 180.663 189.605 206.257 223.255 234.935 242.309 248.265 251.802 254.159 262.046
           
Παθητικό           
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
 Κεφάλαιο 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Τακτικό Αποθεµατικό 703 1.636 2.848 4.333 5.834 7.202 8.419 9.462 10.811 11.974
Αποτελέσµατα εις νέον 6.329 11.564 16.683 21.707 24.360 24.501 23.199 20.991 22.634 21.780
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Προµηθευτές 53.440 57.222 60.979 64.974 68.606 72.092 75.722 79.502 81.237 85.331
Δηµόσιο -Ασφ.ταµεία 45.326 46.685 47.852 49.049 50.275 51.532 52.820 54.141 55.494 56.882
Τράπεζες 7.833 0 0 0 0 1.112 3.688 5.672 0 3.139
Μερίσµατα πληρωτέα 7.032 12.497 17.895 23.192 25.860 25.870 24.416 22.034 23.983 22.942
Σύνολο Παθητικού 180.663 189.605 206.257 223.255 234.935 242.309 248.265 251.802 254.159 262.046
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Πίνακας 2Β. Θεσµικός Διαχειριστής (ΝΠΔΔ) - Προγνωστικοί Ισολογισµοί
Πηγή: ΑΕΓΕΚ

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ενεργητικό           
Ι.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
 -Πάγια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           
ΙΙ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
 -Πελάτες 258.663 270.220 280.941 292.111 301.684 310.327 319.305 328.516 337.963 347.650
 -Διαθέσιµα 8.980 9.594 10.327 10.150 10.143 9.824 9.579 9.439 9.357 9.303
Σύνολο Ενεργητικού 267.643 279.813 291.268 302.261 311.827 320.150 328.885 337.955 347.320 356.953
           
Παθητικό           
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
 Κεφάλαιο 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Τακτικό Αποθεµατικό 36 85 137 190 256 306 363 426 496 571
Αποτελέσµατα εις νέον 680 1.615 1.675 1.724 1.914 1.841 1.878 1.982 2.125 2.286
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Προµηθευτές 242.546 253.602 263.902 274.649 283.732 292.005 300.497 309.212 318.154 327.327
Δηµόσιο -Ασφ.ταµεία 4.381 4.512 4.625 4.741 4.859 4.981 5.105 5.233 5.363 5.498
Τράπεζες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Παθητικού 267.643 279.813 290.339 301.304 310.761 319.132 327.843 336.853 346.138 355.682

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ενεργητικό           
Ι.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
 -Πάγια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           
ΙΙ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
 -Πελάτες 357.582 367.763 379.015 390.857 403.031 415.543 428.401 440.527 452.943 0
 -Διαθέσιµα 9.255 9.194 8.375 7.808 7.546 7.462 7.472 7.659 7.340 24.166
Σύνολο Ενεργητικού 366.836 376.957 387.390 398.665 410.577 423.005 435.874 448.186 460.283 24.166
           
Παθητικό           
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
 Κεφάλαιο 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Τακτικό Αποθεµατικό 766 967 1.127 1.272 1.419 1.578 1.752 1.920 2.062 2.168
Αποτελέσµατα εις νέον 2.337 2.419 1.911 1.742 1.769 1.903 2.091 2.008 1.715 1.262
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Προµηθευτές 336.736 346.384 357.316 368.566 380.137 392.038 404.275 415.879 427.769 0
Δηµόσιο -Ασφ.ταµεία 5.635 5.776 5.920 6.068 6.220 6.375 6.535 6.698 6.866 0
Τράπεζες 0 0 0 0 0 0 0 511 871 0
Σύνολο Παθητικού 365.473 375.546 386.275 397.648 409.545 421.895 434.654 447.015 459.283 23.430
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Πίνακας 3Α. Διαχειριστής - Ταµιακές Ροές
Πηγή: ΑΕΓΕΚ

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  - Εισπράξεις πωλήσεων 900.815 1.124.019 1.173.006 1.223.275 1.266.764 1.305.314 1.344.000 1.383.705 1.424.451 1.466.256
  - Πιστωτικοί τόκοι 0 13 21 235 449 566 593 580 502 390
Σύνολο εισροών 900.815 1.124.031 1.173.027 1.223.510 1.267.214 1.305.880 1.344.592 1.384.285 1.424.953 1.466.647
µείον           
  - Πληρωµές εξόδων -267.198 -339.548 -362.115 -385.848 -408.006 -429.066 -450.704 -473.235 -485.687 -507.891
  - Αµοιβές προσωπικού -469.634 -483.723 -495.816 -508.211 -520.917 -533.939 -547.288 -560.970 -574.994 -589.369
  - Ασφαλ..εισφορές -226.628 -278.752 -285.948 -293.096 -300.424 -307.934 -315.633 -323.524 -331.612 -339.902
  - Φόροι -4.688 -6.222 -8.075 -9.900 -10.005 -9.127 -8.110 -6.956 -8.992 -7.750

Σύνολο εκροών -968.148 -1.108.24
5

-1.151.95
4

-1.197.05
6

-1.239.35
1

-1.280.06
6

-1.321.73
5

-1.364.68
5

-1.401.28
5

-1.444.91
2

Λειτουργική Ροή -67.333 15.786 21.073 26.454 27.862 25.814 22.858 19.600 23.668 21.734
πλέον           
Ιδρυτικό Κεφάλαιο 60.000          
Βραχυπρόθεσµος Δανεισµός 7.833 0 0 0 0 1.112 3.688 5.672 0 3.139
µείον           
Τόκοι & Αποπλ. Δανείων 0 -8.420 0 0 0 0 -1.196 -3.965 -6.097 0
Μερίσµατα 0 -7.032 -12.497 -17.895 -23.192 -25.860 -25.870 -24.416 -22.034 -23.983
Ταµιακή Ροή Χρήσης 500 333 8.576 8.559 4.670 1.066 -520 -3.109 -4.463 890
Διαθέσιµα τέλους έτους 500 833 9.410 17.969 22.639 23.705 23.186 20.077 15.614 16.504

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
  - Εισπράξεις πωλήσεων 1.509.139 1.553.119 1.603.392 1.656.171 1.710.517 1.766.465 1.824.049 1.879.148 1.934.849 2.325.537
  - Πιστωτικοί τόκοι 413 344 206 152 120 107 105 107 110 113
Σύνολο εισροών 1.509.552 1.553.463 1.603.598 1.656.323 1.710.637 1.766.572 1.824.154 1.879.255 1.934.959 2.325.650
µείον           
  - Πληρωµές εξόδων -533.274 -559.667 -587.099 -615.601 -645.204 -675.937 -707.832 -739.093 -771.041 -938.954
  - Αµοιβές προσωπικού -604.104 -619.206 -634.686 -650.553 -666.817 -683.488 -700.575 -718.089 -736.041 -754.443
  - Ασφαλ..εισφορές -348.400 -357.110 -366.037 -375.188 -384.568 -394.182 -404.037 -414.138 -424.491 -507.917
  - Φόροι -6.259 -4.625 -4.408 -4.149 -3.863 -3.534 -3.156 -2.024 -774 0

Σύνολο εκροών -1.492.03
6

-1.540.60
8

-1.592.23
1

-1.645.49
3

-1.700.45
2

-1.757.14
1

-1.815.59
9

-1.873.34
4

-1.932.34
7

-2.201.31
3

Λειτουργική Ροή 17.515 12.855 11.367 10.830 10.185 9.431 8.555 5.911 2.612 124.337
πλέον           
Ιδρυτικό Κεφάλαιο           
Βραχυπρόθεσµος Δανεισµός 6.075 8.223 6.076 4.800 4.276 4.183 4.331 6.246 7.820 0
µείον           
Τόκοι & Αποπλ. Δανείων -3.374 -6.355 -2.982 -2.337 -1.807 -1.634 -1.733 -2.058 -2.527 -44.620
Μερίσµατα -22.942 -20.278 -16.607 -14.569 -13.178 -12.073 -11.048 -9.993 -7.795 -4.907
Ταµιακή Ροή Χρήσης -2.726 -5.555 -2.147 -1.276 -525 -92 105 107 110 74.810
Διαθέσιµα τέλους έτους 13.778 8.223 6.076 4.800 4.276 4.183 4.288 4.395 4.505 79.315

σελ. 79



Πίνακας 3Β. Θεσµικός Διαχειριστής (ΝΠΔΔ) - Ταµιακές Ροές
Πηγή: ΑΕΓΕΚ

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  - Εισπράξεις πωλήσεων 1.293.317 1.609.761 1.674.926 1.741.495 1.800.529 1.853.318 1.906.854 1.961.885 2.018.329 2.076.212
  - Πιστωτικοί τόκοι 0 224 240 258 254 254 246 239 236 234
Σύνολο εισροών 1.293.317 1.609.986 1.675.166 1.741.753 1.800.783 1.853.572 1.907.100 1.962.125 2.018.565 2.076.446
µείον           

  - Πληρωµές εξόδων -1.212.73
0

-1.510.55
5 -1.573.112 -1.637.14

9
-1.693.30

7
-1.743.75

6
-1.794.49

1
-1.846.55

8
-1.899.98

2
-1.954.79

0
  - Αµοιβές προσωπικού -69.464 -71.548 -73.337 -75.170 -77.050 -78.976 -80.950 -82.974 -85.048 -87.175
  - Ασφαλ..εισφορές -21.903 -26.941 -27.637 -28.328 -29.036 -29.762 -30.506 -31.268 -32.050 -32.851
  - Φόροι -239 -328 -347 -353 -441 -332 -379 -423 -465 -503

Σύνολο εκροών -1.304.33
7

-1.609.37
2

-1.674.43
3

-1.741.00
0

-1.799.83
3

-1.852.82
6

-1.906.32
6

-1.961.22
3

-2.017.54
5

-2.075.31
8

Λειτουργική Ροή -11.020 614 733 753 950 746 774 901 1.020 1.128
πλέον           
Ιδρυτικό Κεφάλαιο 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βραχυπρόθεσµος Δανεισµός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
µείον           
Τόκοι & Αποπλ. Δανείων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μερίσµατα 0 0 0 -930 -957 -1.066 -1.018 -1.042 -1.102 -1.182
Ταµιακή Ροή Χρήσης 8.980 614 733 -177 -7 -320 -244 -141 -82 -54
Διαθέσιµα τέλους έτους 8.980 9.594 10.327 10.150 10.143 9.824 9.579 9.439 9.357 9.303

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
  - Εισπράξεις πωλήσεων 2.135.559 2.196.395 2.262.838 2.333.300 2.406.011 2.480.748 2.557.550 2.631.035 2.705.244 3.246.871
  - Πιστωτικοί τόκοι 233 231 230 209 195 189 187 187 191 183
Σύνολο εισροών 2.135.792 2.196.627 2.263.068 2.333.509 2.406.206 2.480.937 2.557.736 2.631.222 2.705.435 3.247.055
µείον           

  - Πληρωµές εξόδων -2.011.006 -2.068.65
7

-2.132.96
6

-2.200.14
4

-2.269.25
2

-2.340.32
8

-2.413.41
5

-2.483.66
8

-2.554.72
6

-3.067.48
2

  - Αµοιβές προσωπικού -89.354 -91.588 -93.878 -96.225 -98.630 -101.096 -103.623 -106.214 -108.869 -111.591
  - Ασφαλ..εισφορές -33.673 -34.514 -35.377 -36.262 -37.168 -38.097 -39.050 -40.026 -41.027 -49.090
  - Φόροι -536 -565 -256 -331 -402 -468 -527 -418 -283 -130

Σύνολο εκροών -2.134.56
9

-2.195.32
4

-2.262.47
7

-2.332.96
1

-2.405.45
2

-2.479.98
9

-2.556.61
5

-2.630.32
6

-2.704.90
5

-3.228.29
2

Λειτουργική Ροή 1.223 1.303 591 548 755 947 1.121 896 530 18.762
πλέον           
Ιδρυτικό Κεφάλαιο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βραχυπρόθεσµος Δανεισµός 0 0 0 0 0 0 0 511 871 0
µείον           
Τόκοι & Αποπλ. Δανείων 0 0 0 0 0 0 0 0 -549 -936
Μερίσµατα -1.271 -1.363 -1.411 -1.115 -1.016 -1.032 -1.110 -1.220 -1.171 -1.000
Ταµιακή Ροή Χρήσης -49 -60 -820 -567 -262 -84 11 187 -319 16.826
Διαθέσιµα τέλους έτους 9.255 9.194 8.375 7.808 7.546 7.462 7.472 7.659 7.340 24.166
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