
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Γαύδος: 19/07/2020 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              Αρ. Πρωτ.: 796       
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                    

                                                        

             ΠΡΟΣ 

                                                               Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 

του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 

11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε στην 14η τακτική συνεδρίαση 

που θα γίνει στις 23/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 08:30 έως 09:30 π.μ η οποία θα πραγματοποιηθεί διά 

περιφοράς,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1)Προέλεγχος Ισολογισμού έναρξης και Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης για το έτος 2015, υποβολή  

ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως  μαζί με έκθεση στο  δημοτικό συμβούλιο.  

 2)Σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΥΔΟΥ» με τον ΟΑΚ και ορισμός εκπροσώπων στην ΚΕΠ. 

3) Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το 2ο τρίμηνο του 2020. 

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλεται  ΠΙΝΑΚΑΣ  όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς την 

έγκριση ή μη των θεμάτων. Έχετε την δυνατότητα να βάλετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ. 

Τα τακτικά μέλη που δεν θα συμμετέχουν παρακαλώ να ειδοποιήσουν τα αναπληρωματικά. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Για τη σχετική διαδικασία απαιτείται δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2)  των μελών 
του δημοτικού συμβουλίου. 
2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους  την ώρα που 
καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 08.30 έως 09:30. Η ψήφος 
(συμπληρωμένος ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@gavdos.gr ή με 
sms στο τηλ. της προέδρου (6945100393). Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 09:30 θεωρούνται 
μη συμμετέχοντα (απόντα). 
3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας 
παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 
4. Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των θεμάτων από τη δήμαρχο 
(τηλ. 6945100393) ή με e-mail (dimos@gavdos.gr ή lilian.stefanaki@gmail.com) από την παραλαβή της πρόσκλησης 
μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. 
5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την 
αποστολή του e-mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή. 
6. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο της Επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη 
της απόφασης, τακτική συνεδρίαση. 

Η πρόεδρος ΟΕ 
Λ. Στεφανάκη  



Ποσά κλειόμενης
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2015

4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης 44.697,48 12.518,77 32.178,71 Ι. Κεφάλαιο 722.212,58
44.697,48 12.518,77 32.178,71

Γ.ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων

1.Γήπεδα-οικόπεδα 121.531,38 0,00 121.531,38             4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 556.870,99
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 51.726,95 9.639,53 42.087,42                         Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 53.983,45
3.Κτίρια-τεχν.έργα 770.238,97 33.650,94 736.588,03 502.887,54
3β.Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 19.087,99 1.137,05 17.950,94
3γ.Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 9.162,27 2.874,18 6.288,09
4.  Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 3.637,82 1.078,92 2.558,90 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο
5.Μεταφορικά μέσα 60.000,00 59.999,96 0,04
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 45.751,40 41.883,57 3.867,83 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον 85.413,41
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 9.327,40 0,00 9.327,40
Σύνολο ακιν/σεων 1.090.464,18 150.264,15 940.200,03 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 1.310.513,53

Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ) 940.200,03

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΙΙ.Απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 49.475,00              2. Λοιπές προβλέψεις 757.509,54
5.Χρεώστες διάφοροι 783.865,52 757.509,54

833.340,52

IV.Διαθέσιμα Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ταμείο 0,00  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 280.847,32      1.   Προμηθευτές 4.550,08

280.847,32      5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 4.299,63
     6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 418,82

Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙΙ+ΔΙV) 1.114.187,84      8. Πιστωτές Διάφοροι 9.274,98
18.543,51

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 18.543,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 2.086.566,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 2.086.566,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 1.981.551,51       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 1.981.551,51

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 ο Δήμος Γαύδου  διενήργησε απογραφή έναρξης και εφάρμοσε το κλαδικό λογιστικό σχέδιο.

ποσά κλειόμενης χρήσεως 
2015

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 85.413,41
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 780,00 Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων 0,00

2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 330,92 Σύνολο 85.413,41

3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 216.987,65
Σύνολο 218.098,57

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 167.295,59
Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 50.802,98
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης 16.804,95
Σύνολο 67.607,93

Μείον 1.Έξοδα διοικ.λειτ. 41.823,90
3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων 0,00 41.823,90

25.784,03

Μερικά αποτ.εκμ/σης
Πλέον

4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα 7.090,89

Μείον
3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα 1.920,00 5.170,89
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης 30.954,92

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα
Πλέον

1. Έκτακτα & ανοργ. έσοδα 3.983,45
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 50.849,65 54.833,10

85.788,02

Μείον
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων 374,61 374,61

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 85.413,41

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

 1η ΧΡΗΣΗ  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

ΓΑΥΔΟΣ , 30/6/2020

2.  Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) Κτίρια και τεχνικά έργα της απογραφής έναρξης της χρήσεως 2015 προσδιορίστηκαν με βάση τα συμβόλαια κτήσης και τις αντικειμενικές αξίες.
3.  Οι αξίες των  παγίων  κοινής χρήσεως που εμφανίζονται στους λογαριασμούς του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1α), (Γ-ΙΙ-1β), προσδιορίσθηκαν με βάση το Μητρώο Παγίων  και το υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, των χρήσεων 2005-2015.

ΛΙΛΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6,14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΦΜ 998626632

ΘΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ:ΑΒ 346048

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ: 0112971

ΛΙΑΠΠΗ ΛΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ:ΑΒ 014674

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 116656



Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 

 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ»  
 
 

 
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή 
κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του 
ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι 
που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

 Δεν έγινε παρέκκλιση. 
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών 
εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες 
συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

 
Δεν έγιναν συμπτύξεις. 
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα 
των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα 
κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, 
δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης   χρήσεως.   Επίσης, σχετικές 
επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της 
προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως. 
 
 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 
 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των 
διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με 
σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού 
αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά 
επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις 
που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη 
αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση 
των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του 
Δήμου.   



(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής 
κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία  είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1/1/2015 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασμών 
των παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Δήμου που έγινε την 31/12/1999 
και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως: 

(1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 
(που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 
περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.   

(1β) Των εγκαταστάσεων «κοινής χρήσεως» (Γ.ΙΙ.1α, Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.3β, Γ.ΙΙ.3γ) λαμβάνοντας 
υπόψη το συνολικό κόστος αυτών από τους απολογισμούς των τελευταίων (12) δώδεκα ετών, μειωμένο (ως 
απόσβεση) κατά (1/12) ένα δωδέκατο για κάθε έτος, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 5 
του Π.Δ. 315/1999 

(1γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσεως 
των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως προβλέπεται από την 
παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999. 

 
Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες της απογραφής προκύψουν από 

μεταγενέστερο έλεγχο αυτής, θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της 
παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999. 
 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων      
στοιχείων  
 
(3) Δεν υπάρχουν τίτλοι πάγια επένδυσης.  
 
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν. 
 
(5) Δεν υπάρχουν αποθέματα (αναλώσιμα υλικά). 

 
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, 
αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για  τα οποία 
οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της 
διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους 
λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα 
αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο 
προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές 
αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση. 
 

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της 
νομοθεσίας. 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό 
(λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές 

διαφορές. 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων 
εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου 
ενεργητικού 

 
 Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

A Ξ Ι Ε Σ    Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ 

  Υπόλοιπο 
31/12/2014 

Προσθήκες 
χρήσης 2015 

Μειώσεις 
χρήσης 2015 

Σύνολο 
31/12/2015 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις         

Γήπεδα – Οικόπεδα 121.531,38 0,00 0,00 121.531,38 

Κτίρια και τεχνικά έργα 290.771,54 479.467,43 0,00 770.238,97 

Μεταφορικά μέσα 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 45.051,40 700,00 0,00 45.751,40 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 21.322,21 495.810,95 507.805,76 9.327,40 

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως  51.726,95 0,00 0,00 51.726,95 

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής 
χρήσεως 6.300,00 12.787,99 0,00 19.087,99 

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 
χρήσεως 9.162,27 0,00 0,00 9.162,27 

Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός 
εξοπλισμός 3.637,82 0,00 0,00 3.637,82 

ΣΥΝΟΛΟ 609.503,57 988.766,37 507.805,76 1.090.464,18 

 
Α  Π  Ο  Σ  Β  Ε  Σ  Ε  Ι  Σ 

  Υπόλοιπο 
31/12/2014 

Αποσβέσεις 
χρήσης 2015 

Υπόλοιπο 
31.12.2015 

Αναπόσβεστη 
Αξία 31/12/2015 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις         

Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 121.531,38 

Κτίρια και τεχνικά έργα 21.970,07 11.680,87 33.650,94 736.588,03 

Μεταφορικά μέσα 59.999,96 0,00 59.999,96 0,04 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 40.833,80 1.049,77 41.883,57 3.867,83 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 9.327,40 

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως  5.330,68 4.308,85 9.639,53 42.087,42 

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής 
χρήσεως 612,26 524,79 1.137,05 17.950,94 



Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 
χρήσεως 1.195,07 1.679,11 2.874,18 6.288,09 

Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός 
εξοπλισμός 715,13 363,79 1.078,92 2.558,90 

ΣΥΝΟΛΟ 130.656,97 19.607,18 150.264,15 940.200,03 

 
A Ξ Ι Ε Σ    Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ 

  Υπόλοιπο 
31/12/2014 

Προσθήκες 
χρήσης 2015 

Μειώσεις 
χρήσης 2015 

Σύνολο 
31/12/2015 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ         
          
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 44.697,48 0,00 0,00 44.697,48 

ΣΥΝΟΛΟ 44.697,48 0,00 0,00 44.697,48 

Α  Π  Ο  Σ  Β  Ε  Σ  Ε  Ι  Σ 

  Υπόλοιπο 
31/12/2014 

Αποσβέσεις 
χρήσης 2015 

Υπόλοιπο 
31.12.2015 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

31/12/2015 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ         
          
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 7.741,52 4.777,25 12.518,77 32.178,71 

ΣΥΝΟΛΟ 7.741,52 4.777,25 12.518,77 32.178,71 
 

 
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και οι 
διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται 
αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 
 
 Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 
  
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι 
οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με  αναφορά  σχετικών διατάξεων της φορολογικής 
νομοθεσίας. 

 
 Δεν έγιναν. 

 
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα 

ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) 
«έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε  περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως 
δε  γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της 
νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 
  

Δεν υπάρχουν. 
 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 



(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές  πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 
  

Δεν υπάρχουν. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και 
χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος 
της χρήσεως. 
 

Δεν υπάρχουν. 
 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του 
ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 
 
 Δεν υπάρχουν. 
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των 
λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των 
περιουσιακών αυτών στοιχείων 
 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 Το Κεφάλαιο του Δήμου κατά την αρχική απογραφή την 01/01/2015, ανήλθε στο ποσό των € 
722.482,58. 
  
 Στην χρήση του 2015 πραγματοποιήθηκε μεταβολή –μείωση στο Κεφάλαιο του Δήμου κατά ποσό 
270,00 ευρώ, προερχόμενο από διόρθωση κρατήσεων αρχικής απογραφής. Συνεπώς, το κεφάλαιο του 
Δήμου διαμορφώθηκε σε € 722.212,58 την 31/12/2015. 
 

 
 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "Λοιπές 
προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

  
Δεν υπάρχουν. 

 
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου για τις οποίες η προθεσμία 
εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, 
κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες 
ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 
 
 Δεν υπάρχουν. 



 
 
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του 
Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. 
αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση 
ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις 
αναφέρονται χωριστά. 

 
Δεν υπάρχουν. 
 
 

8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα" , 56.00 "έσοδα επόμενων χρήσεων"  και  56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα 
ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

 
      Δεν υπάρχουν. 
 
 
 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από 
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία 
επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του 
ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής 
θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων 
βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.  
 
              Οι χρεωστικοί και πιστωτικοί λογαριασμοί του δημοσίου λογιστικού για τη χρήση 2015 ανήλθαν  σε 
ποσό € 1.981.551,51. 

 
 
 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

 
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται 
στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις  εμφανίζονται στους 
λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-
προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται 
προς όφελος τρίτων.  
 

Δεν υπάρχουν.  
 
 
 

 
11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 



 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα 
μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες 
υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται 
συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 
Δεν υπάρχουν. 
 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν 
δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο 
κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των 
ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή 
οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  
 

Δεν υπάρχουν. 
 
 
 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με 
ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και  κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι 
σχετικές με συντάξεις.  

 
Δεν υπάρχουν. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων 
χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές 
αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. 
  

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα 
αποτελέσματα του φορέα. 
   

(1) Εκτακτα και Ανόργανα Έσοδα  
Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων                  
                               

€ 3.983,45 
€ 3983,45               

(2)  Έξοδα προηγούμενων χρήσεων    € 374,61 
                   Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών    € 374,61 
 

(3) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  €50.849,65 
                      Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα Αρδεύσεως  € 50.817,75 
                      Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα  €31,90 
 



 
 
 

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με 
ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της 
περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν 
επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 
  

Δεν Υπάρχουν. 
 
 

Γαύδος ,30/06/2020 
 
 

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΛΙΛΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ 

 
 

O 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

Μεταξύ των 

 

 

 

«ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ)  ΑΕ» 

 

 

 

 

 

Για την Πράξη 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

[Χανιά,            /7/2020]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» 

Στα Χανιά την ………./07/2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

1. Του Δήμου Γαύδου, που εδρεύει στη Γαύδο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

την Δήμαρχο αυτού κ. ……………………………… και ο οποίος θα αποκαλείται στο 

εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου», 

2. του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε., ο οποίος εδρεύει στην 

Όαση Βαρυπέτρου Δήμου Χανίων (ΑΦΜ 997321341 Δ.Ο.Υ. Χανίων) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚ Α.Ε., κ. Αριστείδη 

Παπαδογιάννη και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας 

ως «Φορέας Υλοποίησης». 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και 

ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 

2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας». 

3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020». 

4. Τη με αρ. πρωτ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6 ) Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών με θέμα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

5. Την αριθμ. ../πρακτ…./……….. (ΑΔΑ: …………… ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Γαύδου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε  
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6. Το Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/19-3-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις. 

7. Την αριθ. Δ16γ/364/15/256/Γ/13 (ΦΕΚ 1473/Β/18-6-2013) πράξη συγχώνευσης 

των πρώην νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής 

Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)» και «Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ)» με σύσταση 

νέας ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ 

Α.Ε.)». 

8. Την αριθ. Δ16γ/632/2/443/Γ/2013 (ΦΕΚ 2836/Β/17-11-2013) Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» για την έγκριση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός 

Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.)». 

9. Τη με αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ 234/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./1-4-2020) απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος 

Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”». 

10. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 16/2019 Συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. Νο27 περί έγκρισης του Εγχειριδίου 

Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α & Β της Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

11. Τις διατάξεις της νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων και ειδικότερα 

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

12. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Γαύδου να υποστηριχθεί από 

τον Οργανισμό για την υλοποίηση του έργου. 

13. Τη με αριθ. …/…-…-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε. για την έγκριση σύναψης της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την εξουσιοδότηση του διευθύνοντος 

συμβούλου για υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη 

και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το 

Έργο». 

Σκοπός του έργου είναι η διενέργεια της προμήθειας ενός απορριμματοφόρου το 

οποίο θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκομιδή των 

απορριμμάτων του Δήμου Γαύδου με στόχο πάντα την βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των δημοτών και την εξοικονόμηση πόρων. 

Ο Δήμος Γαύδου διαθέτει μόνο ένα μικρό απορριμματοφόρο κατάλληλο για 

ανακυκλούμενα απορρίμματα το οποίο παρουσιάζει συχνές βλάβες λόγω παλαιότητας 

και το κόστος επισκευής και συντήρησης του είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα να κρίνεται 

αναγκαία η προμήθεια όσο το δυνατόν νεότερου και μεγαλύτερης χωρητικότητας 

οχήματος τελευταίας τεχνολογίας. 

Περιεχόμενο του έργου είναι η προμήθεια καινούριου – πρόσφατης κατασκευής 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας, το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη 

μηχανική φόρτωση των συλλεγόμενων σύμμεικτων αστικών  απορριμμάτων, θα πληροί 

όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. και τις σύγχρονες οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη κυκλοφορία του και  η 

ασφαλής λειτουργία του στην Ελλάδα. Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη 

κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του θα πληρούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.   

Σημειώνεται ότι η απόκτηση ενός τέτοιου μηχανήματος από το δήμο έχει σαν 

αποτέλεσμα και την αποφυγή συμβάσεων με ιδιώτες που στοιχίζουν στο δήμο τεράστια 

ποσά λόγω απόστασης της νήσου από την Κρήτη. 

Δεδομένου ότι: 
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1. Ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής 

και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, 

2. Ο  δε  Φορέας  Υλοποίησης  διαθέτει  τις  αναγκαίες  προϋποθέσεις  (τεχνικές  και  

οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την 

υλοποίηση του εν λόγω έργου, 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 38 

52/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

Τέλος είναι σημειωτέον ότι επίσης πληρούνται σωρευτικώς οι προϋποθέσεις των παρ. 4 

και 5 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι: 

α) η παρούσα εγκαθιδρύει συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων φορέων, η οποία 

αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν 

λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων,  

β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου 

συμφέροντος και  

γ) οι συμμετέχοντες φορείς εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των 

δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.  

Για το λόγο αυτό, η σύναψη της παρούσης εξαιρείται των διατάξεων του Ν. 4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της 

αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα 

Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό 

του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου 

έναντι του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Ε. του Υπουργείου 

Εσωτερικών- Άξονας Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

περιβάλλοντος» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 
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1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης για την ένταξη της στο Πρόγραμμα. 

4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 

6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται 

και από τον Κύριο του Έργου, καθόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν. 

7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην 

εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, μέσω του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης. 

10. Παραλαβή του Έργου τμηματικά και στο σύνολό του. 

11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου. 

Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και 

μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 

καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 

προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην 

περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό 

του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου 

του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. Ρητά 

συμφωνείται ότι την εργολαβική σύμβαση ανάμεσα στον Φορέα Υλοποίησης και τον 

ανάδοχο θα την υπογράψει και ο Δήμος  ως κύριος του έργου και επωφελούμενο νπδδ 

από την εκτέλεση αυτού. Επίσης ρητά συμφωνείται  α) ότι ο ανάδοχος εργολάβος θα 

εκδώσει παραστατικά με οφειλέτη τον Κύριο του Έργου, β) ότι δεν θα γεννηθεί καμία 

υποχρέωση του Οργανισμού για πληρωμή της εργολαβικής αμοιβής και γ) ότι για την 

πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο άρθρο 3 της 

παρούσας σύμβασης. 
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Ειδικότερα, όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου που 

μελετάται ή εκτελείται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι τα ακόλουθα: 

1) «Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)» είναι ο Δήμος Γαύδου. 

2) «Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)» είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 

Α.Ε. 

3) «Φορέας λειτουργίας» είναι ο Δήμος Γαύδου. 

Το αντικείμενο της σύμβασης υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο 

του Έργου, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του 

έργου, τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και τη λοιπή σχετική Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

2. Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το 

οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη και παραλαβή του Έργου. 

3. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει 

στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση, από κοινού, της 

Πράξης. Να συνδράμει στην ωρίμανση του έργου με τη λήψη των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων. 

4. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

5. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές 

και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για 

την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 
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6. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτι κές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

7. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών 

του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης προωθώντας στην συνέχεια όλα 

τα δικαιολογητικά στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης που θα λειτουργεί ως 

υπόλογος διαχειριστής. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης μετά την 

πραγματοποίηση της κάθε πληρωμής θα παραδίδει τα πρωτότυπα τιμολόγια και λοιπά 

παραστατικά στον Κύριο του Έργου. 

8.Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

9. Να φροντίσει για την απαιτούμενη αδειοδότηση των μηχανημάτων έργου που θα 

προμηθευτεί με την παρούσα προγραμματική σύμβαση και να εξασφαλίσει τους 

απαραίτητους χειριστές αυτών. 

10. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου. 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

1. Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου. 

2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

3. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.. 

4. Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης και την υποβολή του στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών και να 

προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη 

σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

5. Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 
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6. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας του. 

7. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

8. Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 

9. Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του 

έργου. 

10. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για 

την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά 

του Κυρίου του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …150.000………..Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε., μετά από την αποστολή των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το Πρόγραμμα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»  προβλέπει την χρηματοδότηση του Δήμου 

Γαύδου με το ποσό των ………………….. €.  

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της 

νομοθεσίας ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα χρηματοδοτικά στοιχεία της 
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πράξης. Για την αναπροσαρμογή εγκρίνουν τα ίδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 

που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με βάση τις πιστοποιημένες εκτελεσθείσες εργασίες και τους 

αντίστοιχα αρμοδίως θεωρημένους/εγκεκριμένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πληρωμών που διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία του ΠΔΕ. Για την διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα 

νόμιμα παραστατικά στοιχεία. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, 

που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του 

Έργου. και δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου 

ποσού.  

Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου πρόσθετη 

δαπάνη που υπερβαίνει ή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιλέξιμου 

προϋπολογισμού η δαπάνη αυτή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με ευθύνη του Κυρίου 

του Έργου. 

Περαιτέρω ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που εγκριθεί η προαναφερόμενη πράξη 

και για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, ήτοι την ανάληψη του ρόλου 

(με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομική δαπάνη και διοικητική επιβάρυνση σύμφωνα 

με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις περί διοίκησης και διαχείρισης δημοσίων 

συμβάσεων έργων) του Φορέα Υλοποίησης του Έργου, ο ΟΑΚ ΑΕ αποζημιώνεται για 

διοικητικές δαπάνες οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 2% επί 

του προϋπολογισμού του Έργου όπως αυτός οριστικοποιείται μετά την υπογραφή των 

δημοσίων συμβάσεων των υποέργων. 

Οι εν λόγω διοικητικές δαπάνες του ΟΑΚ ΑΕ καλύπτονται από ίδιες δαπάνες κυρίου του 

έργου.  

Από τις προαναφερόμενες πιστώσεις, ο ΟΑΚ ΑΕ αποζημιώνεται με την έγκριση και 

πληρωμή κάθε λογαριασμού πιστοποίησης εργασιών που θα υποβάλει ο ανάδοχος του 

κάθε υποέργου, συγκεκριμένα με ποσό που ισοδυναμεί με το 2% κάθε πιστοποίησης 

εργασιών προ ΦΠΑ (το οποίο και επιβαρύνεται με ΦΠΑ). Για την αποζημίωσή του ο 

ΟΑΚ ΑΕ εκδίδει όλα τα αναγκαία παραστατικά και δικαιολογητικά (πιστοποίηση 

εργασιών, τιμολόγιο, ενημερότητες, κλπ.) που του ζητούνται από τον κύριο του έργου, 

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά, Επισήμανση
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ενώ η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της παρούσας εκδίδει σχετική 

βεβαίωση περαίωσης και παραλαβής.  

Η παραπάνω πίστωση της διοικητικής δαπάνης του ΟΑΚ ΑΕ δύναται να 

αναπροσαρμοσθεί προς τα πάνω μόνο στην περίπτωση τροποποίησης των οικονομικών 

στοιχείων κάποιου υποέργου (σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) έπειτα από την 

σύνταξη, έγκριση και ελέγχου νομιμότητας σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

εργασιών (ΑΠΕ) και κατόπιν αποφάσεων της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

αρχικά και έπειτα, βάσει αυτής, αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλόμενων φορέων. 

Ο Κύριος του Έργου, πέραν της παραπάνω διοικητικής δαπάνης προς τον Φορέα 

Υλοποίησης, δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που αφορά τη διοίκηση 

και διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας Υλοποίησης 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μισθοδοσία, έξοδα μετακίνησης προσωπικού, χρήση 

μηχανολογικού/επιστημονικού/τεχνολογικού εξοπλισμού, καύσιμα και αναλώσιμα, 

δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, υπηρεσίες συμβούλων, νομικές-

δικαστικές δαπάνες, κ.ο.κ.). 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από 

το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως εξής 

Για τις διαδικασίες Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης και Ένταξης της Πράξης 

πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, ήτοι το αργότερο έως 31-12-2020- 

απαιτούμενος από το πρόγραμμα χρόνος ολοκλήρωσης του έργου. Σε περίπτωση 

παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης και εφόσον υπάρχει προς τούτο λόγος 

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
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γίνεται να δοθεί παράταση της σύμβασης με απόφαση των συλλογικών οργάνων των 

μερών 

Για την ολοκλήρωση της εκπόνησης και τον Έλεγχο της Τεχνικής Μελέτης και των 

ΤευχώνΔημοπράτησης και προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν.4412/2016 δυο (2) 

μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

Για τις διαδικασίες Δημοπράτησης και Υπογραφής της Σύμβασης τρεις (3)μήνες από 

την υπογραφή της παρούσας. 

Για την υλοποίηση/κατασκευή του έργου τέσσερις (4)μήνες  από την υπογραφή της 

παρούσας. 

Για την οριστική παραλαβή του έργου ένας(1)μήνας από το πέρας της 

προηγούμενης τμηματικήςπροθεσμίας. 

Συνολικά η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται να είναι 

πέντε (5) μήνες  από την υπογραφή της παρούσας και οποιαδήποτε παράταση της 

συνολικής διάρκειας γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες που προαναφέρθηκαν ορίζονται ως ενδεικτικές 

και δύναται να τροποποιηθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 1 μήνα με 

σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον η τροποποίηση 

ευρίσκεται εντός των ορίων της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης 

με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». 

Η  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 

1. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, που θα οριστεί με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  του δήμου . 



13 
 

2. έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του που θα 

οριστεί με απόφαση του δ/σ του ΟΑΚ.  

3. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του έργου, που θα οριστεί με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου του δήμου.  

Εντός του επομένου ημερολογιακού μηνός από την έκδοση της απόφασης ένταξης της 

πράξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ορίζονται τα μέλη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα 

των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση 

της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, 

η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων 

της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα 

μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και 

εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από 

τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

που θα οριστεί με απόφασή της στην πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 

προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί 

από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την 

«Τεχνική Επιτροπή», η ο ποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών 

θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα 

ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν 

είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα 

οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που 

προκύπτουν κατά τη διάρκειά της , σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος 
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της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 

συνεδριάσεις εκπροσώπους των υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και 

τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα 

πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και 

συμβαλλόμενα μέρη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα 

τρία μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 

πλειοψηφία. Για τις περιπτώσεις που η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης επιλαμβάνεται 

θεμάτων όπου υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τους 

συμβαλλόμενους φορείς εξαιρουμένων των περιπτώσεων που σε σημεία της παρούσας 

σύμβασης υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.  

Με την ολοκλήρωση κάθε φάση του έργου της παρούσας σύμβασης, θα συνταχθεί 

σχετικό πρωτόκολλο από την Κοινή Επιτροπή οπότε και ολοκληρώνεται έτσι η 

παραλαβή κάθε επιμέρους αντικειμένου. 

Με την οριστική παραλαβή του έργου συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

του  έργου, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Κυρίου του Έργου και του Φορέα 

Υλοποίησης οπότε και ολοκληρώνεται έτσι η παραλαβή του έργου . 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 

πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον 

Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου 

έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα 

αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Νομού όπου ευρίσκεται ο Κύριος του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή 

του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο 

Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε 

πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα 

από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) 

που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και 

αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσ ιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των 

συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του 
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Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα 

να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 

εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον 

Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά 

δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά 

τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοπο ίηση του 

Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή 

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα. 

Έλαβαν: ένα ο Κύριος του Έργου, δύο ο Φορέας Υλοποίησης και το τέταρτο θα 

υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. από τον Φορέα Υλοποίησης. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) 

πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) ο Φορέας Υλοποίησης και δύο (2) ο Κύριος του έργου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΥΔΟΥ 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΑΚ ΑΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
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B. Ως μέλη της ΚΕΠ (Α και Γ του άρθρου 6) από το δήμο Γαύδο ορίζονται: 

Α μέλος: η Δήμαρχος Στεφανάκη Μανωλία που ορίζεται ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον 
αντιδήμαρχο Λαμπάκη Μιχαήλ 

Β μέλος: ο αντιδήμαρχος Μαραβελάκης Σταύρος με αναπληρωτή το Μπαλαμπάκη Γεώργιο, 
δημοτικό σύμβουλο 



                                                                                        
 
 
                                                                   Γαύδος, 17/07/2020 
                                                             Αρ.πρωτ.: 789 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
         ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                         
         ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 
           τηλ: 28230 41101 
          φαξ: 28230 41101 
       dimarxio@gmail.com 
                                                  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Θέμα: «Τριμηνιαία στοιχεία περιόδου 01-01-2020 έως 30-06-2020 (Β’ Τρίμηνο 
2020) προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020». 
 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 – 7/6/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93 – 14/4/2014), ορίζονται τα 
εξής: 

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών 
του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση 
για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή 
του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται 
και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του 
υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η 
έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης 
των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που 
εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που 
λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για 
τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, 
μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 
(«Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης 
(ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς 
και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκαν αφενός η υπ΄ αριθμ. 
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ Β’ 2007 – 09/09/2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, 
μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αφετέρου, η 
εγκύκλιος αρ.43 με αριθμ.πρωτ.26124/29-6-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση 
Οικονομικών ΟΤΑ με θέμα «Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού των Δήμων και των 
Περιφερειών». 



 
 
 
 
 Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, 

συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 4, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
απόφαση 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ Β’ 2007 – 09/09/2011) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας υποβάλλουμε τα οικονομικά στοιχεία ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 και 
συγκεκριμένα : 
-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2ου τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 1) 
-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2ου τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 2) 
-Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2020(Υπόδειγμα 3) 
-Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης των κριτηρίων της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 (Υπόδειγμα 4) 
 
 
Υπόδειγμα 1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 422.525,78 324.150,57 0,767173 321.239,75 0,760284 0,99102
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 7.600,00 0,00 0 115,96 0,015258 ########
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.000,00 3.564,44 0,594073 928,63 0,154772 0,260526
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 677,55 483,72 0,713925 92,75 0,13689 0,191743
5 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 407.618,88 320.102,41 0,785298 320.102,41 0,785298 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 629,35 0,00 0 0,00 0 ########
1 Εκτακτα έσοδα 543.458,65 28.415,12 0,052286 28.415,14 0,052286 1,000001

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.926,15 8.935,17 4,638875 8.935,17 4,638875 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 537.432,50 19.479,95 0,036246 19.479,95 0,036246 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 4.100,00 0,00 0 0,02 4,88E-06 ########
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 806.937,04 806.937,04 1 0,03 3,72E-08 3,72E-08

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 806.937,04 806.937,04 1 0,03 3,72E-08 3,72E-08
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 104.370,00 29.330,59 0,281025 29.330,59 0,281025 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 97.850,00 27.033,97 0,27628 27.033,97 0,27628 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.000,00 0,08 0,00008 0,08 0,00008 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.520,00 2.296,54 0,41604 2.296,54 0,41604 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 827.165,02 0,00 0 0,00 0 ########

Σύνολα εσόδων 2.704.456,49 1.188.833,32 378.985,51

Κ.Α.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020



 
 
 
Υπόδειγμα 2 
 

 
 
 
Υπόδειγμα 3 
 

 
 
 
 
 
 

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 1336074,98 513397,9 0,384258 151099,51 0,1130921 114339,85 90383,05 0,0676482 0,598169

60 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπικού 126710,72 94800 0,748161 36736,85 0,2899269 36736,85 36736,85 0,2899269 1

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 192440 131458,4 0,683114 35097,48 0,1823814 35097,48 35097,48 0,1823814 1

62 Παροχές τρίτων 332955,69 138083,14 0,414719 71953,89 0,2161065 37819,84 15437,84 0,046366 0,2145518

63 Φόροι - τέλη 1900 505,4 0,266 322,79 0,1698895 322,79 322,79 0,1698895 1

64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 91668,04 6580,46 0,071786 1321,52 0,0144164 1138 1138 0,0124144 0,8611296

65 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 6500 300,2 0,046185 300,2 0,0461846 300,2 300,2 0,0461846 1

66 Δαπ άνες προμήθειας αναλωσίμων 112700 27396,06 0,243088 5359,19 0,0475527 2917,1 1342,3 0,0119104 0,250467

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 466200,53 111274,24 0,238683 0 0 0 0 0 #########

68 Λοιπ ά Έξοδα 5000 3000 0,6 7,59 0,001518 7,59 7,59 0,001518 1

7 Επενδύσεις 401009,92 58802,42 0,146636 30827,63 0,076875 30827,63 5606,03 0,0139798 0,1818508

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες παγίων 220350 49891,6 0,22642 25221,6 0,1144615 25221,6 0 0 0

73 Έργα 115150 8910,82 0,077384 5606,03 0,0486846 5606,03 5606,03 0,0486846 1

74 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ 64509,92 0 0 0 0 0 0 0 #########

75 Τίτλοι πάγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 1000 0 0 0 0 0 0 0 #########

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 963264,08 155327,04 0,161251 89449,49 0,0928608 39582,32 38988,67 0,0404756 0,4358736

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 57477,04 57477,04 1 57477,04 1 8419,72 7853,68 0,1366403 0,1366403

82 Αποδόσεις 98850 97850 0,989884 31972,45 0,3234441 31162,6 31134,99 0,3149721 0,9738068

83 Επιχορηγούμενες π ληρωμές υπ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 ######## 0 #ΣΥΝΔΕΣΗ! 0 0 ######### #########

85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 806937,04 0 0 0 0 0 0 0 #########

9 Αποθεματικό 4107,51

Σύνολα δαπανών 2704456,49 727527,36 271376,63 184749,8 134977,75

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Μεταβολή

%

1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 827.165,02 1.268.309,74 1.071.172,78 0,84
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 827.165,02 1.268.309,74 1.071.172,78 0,84
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!

1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 57.477,04 42.213,95 135.615,72 3,21
1. Προμηθευτές 57.477,04 42.213,95 135.615,72 3,21
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 783,16 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΣΥΝΔΕΣΗ!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 31-12-2019

Προηγούμενο 
τρίμηνο 1/1-31/3/2020

2ο Τρίμηνο 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του 
οικονομικού έτους 2020, βλέπουμε ότι τα κριτήρια της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 
ικανοποιούνται πλήρως. 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο 
να εγκρίνουν την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού B’ τριμήνου του 
οικονομικού έτους 2020 ως έχει. 

 
 
 
 
 

Ο αρμόδιος υπάλληλος  
του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 

 
 
 

Ιωαννίδης Σταύρος 

Κατηγορίες Στοχοθεσίας Στόχος (ποσά σε €) Εκτέλεση (ποσά σε €) Αποκλίσεις Ποσοστό
Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3Β+4) 3.000,00 10.072,53 7.072,53 335,75%

Σύνολο Εσόδων (Α.1) 96.300,00 378.985,51 - -
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) 923.465,02 1.206.150,53 282.685,51 130,61%

Σύνολο Εξόδων (Β.1) 421.057,00 134.977,75 -286.079,25 32,06%
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) 502.408,02 1.071.172,78 568.764,76 213,21%

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 31.000,00 135.615,72 104.615,72 437,47%
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) 471.408,02 935.557,06 464.149,04 198,46%

38,48%
30,61%

Περίοδος 01/01 - 30/6

Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ


