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Η συμμετοχή των συνεργατών στο παρόν παραδοτέο συνοψίζεται ως εξής:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος: Συντονισμός των οικονομικών δράσεων του έργου
Υπ. Διδ. Πανακούλια Σωτηρία: Συμμετοχή στην καταγραφή και παρακολούθηση των
οικονομικών δράσεων του έργου. Συμμετοχή στο συντονισμό πληρωμών και σύγκλισης
επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων και στη συγγραφή του Παραδοτέου 11.
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (O.A.K. A.E.)
Βαρδουλάκη Ευτυχία: Καταγραφή και παρακολούθηση των οικονομικών δράσεων του φορέα
και παροχή στοιχείων για τη συγγραφή του παρόντος
Κοπάσης Λευτέρης: Συντονισμός και παρακολούθηση των οικονομικών δράσεων του φορέα
Πατρελάκης Μάρκος: Συμμετοχή στην καταγραφή και παρακολούθηση των οικονομικών
δράσεων του φορέα
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Καθηγητής Μανιός Θρασύβουμος: Συντονισμός των οικονομικών δράσεων του φορέα
Δρ. Παπαδάκη Ακριβή: Καταγραφή και παρακολούθηση των οικονομικών δράσεων του φορέα
και παροχή στοιχείων για τη συγγραφή του παρόντος
Norwegian Institute for Water Research (NIVA)
Δρ. Sindre Langraas:Συμμετοχή στις οικονομικές δράσεις του έργου
Δρ. Line Barkved: Συμμετοχή στις οικονομικές δράσεις του έργου και παροχή στοιχείων για τη
συγγραφή του παρόντος
Δρ. Frode Sundnes: Συμμετοχή στις οικονομικές δράσεις του έργου και παροχή στοιχείων για τη
συγγραφή του παρόντος
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Κεφάλαιο 1 – Στόχος
παραδοτέου
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Κεφάλαιο 1 - Στόχος παραδοτέου
Στόχος της έκθεσης αυτής είναι η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του έργου
AQUAMAN. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται:


ο προϋπολογισμός του έργου ανά εταίρο και ανά είδος δαπάνης,



το είδος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου,



τα ποσά που καταναλώθηκαν από κάθε εταίρο ανά περίοδο αναφοράς και είδος
δαπάνης,



τα ποσοστά που αντιστοιχούν στα ποσά αυτά επί του συνόλου του προϋπολογισμού,



οι αθροιστικές δαπάνες ανά εταίρο ανά περίοδο αναφοράς,



και τέλος, τα υπόλοιπα ποσά ανά είδος δαπάνης που δεν καταναλώθηκαν.
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Κεφάλαιο 2 – Ανάλυση
οικονομικών δράσεων
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Κεφάλαιο 2 – Ανάλυση οικονομικών δράσεων
Στο Κεφάλαιο 2 συνοψίζονται οι οικονομικές δράσεις του έργου και περιγράφεται η
απορρόφησή τους ανά είδος δαπάνης από κάθε ένα από τους εταίρους.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός ανά είδος δαπάνης για κάθε ένα εταίρο όπως
αυτός καταρτίστηκε κατά την έναρξη του έργου. Το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε το
Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ.) το οποίο ήταν και ο συντονιστής του έργου και ακολούθησαν το ΤΕΙ
Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ.) και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Υδατικών
ερευνών (ΝΙVA).

Πίνακας 1. Προϋπολογισθέν ποσό κάθε εταίρου ανά είδος δαπάνης
Πολυτεχνείο
Κρήτης

ΤΕΙ Κρήτης

Οργανισμός

Νορβηγικό

Ανάπτυξης

Ινστιτούτο Υδατικών

Κρήτης Α.Ε.

Ερευνών (ΝIVA)

Σύνολο
Δαπάνης

Υφιστάμενο Προσωπικό

30.225,00 €

26.761,00 €

69.950,00 €

34.400,00 €

161,336.00 €

Νέο Προσωπικό

110.823,00 €

85.239,00 €

-€

-€

196,062.00 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

14.847,00 €

6.800,00 €

13.055,00 €

7.160,00 €

41,862.00 €

Έμμεσες Δαπάνες

14.105,00 €

11.200,00 €

6.995,00 €

3.440,00 €

35,740.00 €

Σύνολο

170.000,00 €

130.000,00 €

90.000,00 €

45.000,00 €

435,000.00 €

Υφιστάμενες Υποδομές - Υλικά
Μέσα
Νέες Υποδομές - Υλικά Μέσα
Λοιπά έξοδα - Μετακινήσεις Δράσεις Δημοσιότητας

Οι δαπάνες υφιστάμενου προσωπικού αφορούσαν τις μισθολογικές δαπάνες του υπάρχοντος
προσωπικού των εταίρων ενώ οι δαπάνες νέου προσωπικού αυτές του προσωπικού που
προσελήφθη για τη διεκπεραίωση του έργου οι οποίες ήταν ελαφρώς υψηλότερες από τις
πρώτες. Η κατηγορία δαπανών με το τρίτο μεγαλύτερο ποσό αφορούσε τα λοιπά έξοδα, έξοδα
μετακινήσεων και δημοσιότητας του έργου και τέλος, οι έμμεσες δαπάνες υπολογίστηκαν σε
35,740.00 €. Δαπάνες για υποδομές και υλικά μέσα δεν χρειάστηκαν για το έργο αυτό.
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Παρακάτω, στους Πίνακες 2 έως 4 παρουσιάζεται αναλυτικά η απορρόφηση για κάθε είδος
δαπάνης όπως την πραγματοποίησε κάθε εταίρος του έργου. Για την οικονομική ανάλυση που
έγινε στο εν λόγω παραδοτέο, ορίστηκαν 5 περίοδοι αναφοράς ώστε να υπάρχει σύνδεση με
τις περιόδους που αναφέρονται στα τετραμηνιαία δελτία παρακολούθησης πράξης του έργου.
Η πρώτη περίοδος αφορά το διάστημα μεταξύ 1/12/2015 (έναρξη έργου) έως 31/12/2015. Η
δεύτερη περίοδος αφορά το διάστημα μεταξύ 1/1/2016 έως 30/4/2016. Η τρίτη περίοδος
αφορά το διάστημα μεταξύ 1/5/2016 έως 31/8/2016. Η τέταρτη περίοδος αφορά το διάστημα
μεταξύ 1/9/2016 έως 31/12/2016 ενώ η πέμπτη περίοδος αφορά το διάστημα μεταξύ
1/1/2017 έως 28/2/2017 (λήξη έργου).
Το Π.Κ. όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, κατά την πρώτη περίοδο δεν απορρόφησε ποσά από
καμία κατηγορία αφού η πρώτη αυτή περίοδος αφορά την έναρξη του έργου ενώ από κει και
έπειτα και για τις 3 επόμενες περιόδους η απορρόφηση εξελίχθηκε ομαλά με μία μικρή
αυξητική τάση που οφείλεται στη εξέλιξη της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και
σχετίζεται με την αύξηση δαπανών προσωπικού και μετακινήσεων (Εικόνα 2). Αντίστοιχα στην
5η και τελευταία περίοδο η μείωση της απορρόφησης των δαπανών οφείλεται στη λήξη του
φυσικού αντικειμένου με παράλληλη μείωση των δαπανών προσωπικού.
Στον Πίνακα 3 που αφορά την απορρόφηση εκ μέρους του ΤΕΙ Κρήτης, φαίνεται ότι η
απορρόφηση έγινε μόνο στις τρεις τελευταίες περιόδους (Εικόνα 3).
Σε ότι αφορά τον ΟΑΚ ΑΕ και όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 η απορρόφηση ξεκίνησε από την
πρώτη περίοδο και εξελίχθηκε ομαλά καθ όλη τη διάρκεια του έργου και σε συμφωνία με την
εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου (Εικόνα 4).
Στην Εικόνα 1 φαίνεται η εξέλιξη της απορρόφησης του συνόλου των δαπανών για τις πέντε
περιόδους. Οι δαπάνες προσωπικού εξελίχθηκαν ομαλά όπως και οι έμμεσες δαπάνες ενώ οι
δαπάνες μετακινήσεων αυξήθηκαν κατά την τρίτη περίοδο που συνέπεσε με το ταξίδι στη
Νορβηγία και κατά την τέταρτη, όπου έλαβε χώρα οι διαβουλεύσεις στις 4 λεκάνες.
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Πίνακας 2. Ύψος δαπάνης Πολυτεχνείου Κρήτης για κάθε περίοδο αναφοράς και ποσοστό επί του προϋπολογισθέντος ποσού δαπάνης που
καταναλώθηκε.
1η

2η

3η

4η

5η

Περίοδος

Περίοδος

Περίοδος

Περίοδος

Περίοδος

Υφιστάμενο Προσωπικό

-€

0%

5,962.24 €

20%

4,090.56 €

14%

16,305.60 €

54%

3,400.00 €

11%

Νέο Προσωπικό

-€

0%

31,403.39 €

28%

36,722.95 €

33%

39,371.59 €

36%

3,325.07 €

3%

Λοιπά εξοδα - Μετακινήσεις - Δράσεις Δημοσιότητας

-€

0%

725.50 €

5%

4,110.33 €

28%

193.40 €

1%

1,094.81 €

7%

Έμμεσες Δαπάνες

-€

0%

3,736.56 €

26%

4,081.35 €

29%

5,567.72 €

39%

672.51 €

5%

Σύνολο

-€

0%

41,827.69 €

25%

49,005.19 €

29%

61,438.31 €

36%

8,492.39 €

5%

Πίνακας 3. Ύψος δαπάνης ΤΕΙ Κρήτης ανά περίοδο αναφοράς και ποσοστό επί του προϋπολογισθέντος ποσού δαπάνης που καταναλώθηκε.
1η

2η

3η

4η

5η

Περίοδος

Περίοδος

Περίοδος

Περίοδος

Περίοδος

Υφιστάμενο Προσωπικό

-€

0%

-€

0%

6,638.07 €

25%

12,060.15 €

45%

8,062.77 €

30%

Νέο Προσωπικό

-€

0%

-€

0%

17,307.22 €

20%

31,841.35 €

37%

36,090.40 €

42%

Λοιπά εξοδα – Μετακινήσεις - Δράσεις Δημοσιότητας

-€

0%

-€

0%

1,369.03 €

20%

987.80 €

15%

1,057.85 €

16%

Έμμεσες Δαπάνες

-€

0%

-€

0%

2,394.53 €

21%

4,390.15 €

39%

4,415.32 €

39%

Σύνολο

-€

0%

-€

0%

27,708.85 €

21%

49,279.45 €

38%

49,626.34 €

38%
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Πίνακας 4. Ύψος δαπάνης Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ανά περίοδο αναφοράς και ποσοστό επί του προϋπολογισθέντος ποσού δαπάνης που
καταναλώθηκε.
1η Περίοδος
Υφιστάμενο Προσωπικό
Λοιπά έξοδα - Μετακινήσεις - Δράσεις Δημοσιότητας
Έμμεσες Δαπάνες
Σύνολο

2η Περίοδος

3η Περίοδος

4η Περίοδος

5η Περίοδος

1,965.91 €

3%

15,166.96 €

22%

25,409.05 €

36%

21,556.45 €

31%

4,692.86 €

7%

-€

0%

282.60 €

2%

1,020.12 €

8%

717.50 €

5%

4,804.20 €

37%

196.59 €

3%

1,516.70 €

22%

2,540.90 €

36%

2,155.65 €

31%

469.28 €

7%

2,162.50 €

2%

16,966.26 €

19%

28,970.07 €

32%

24,429.60 €

27%

9,966.34 €

11%

Η κατηγορία νέο προσωπικό δεν εμφανίζεται αφού δεν χρησιμοποιήθηκε νέο-έκτακτο προσωπικό από τον ΟΑΚ. Α.Ε.
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Εικόνα 1. Αθροιστικές δαπάνες έργου ανά περίοδο αναφοράς

Εικόνα 2. Αθροιστικές δαπάνες Πολυτεχνείου Κρήτης ανά περίοδο αναφοράς

14

Εικόνα 3. Αθροιστικές δαπάνες ΤΕΙ Κρήτης ανά περίοδο αναφοράς

Εικόνα 4. Αθροιστικές δαπάνες Ο.Α.Κ. Α.Ε. ανά περίοδο αναφοράς
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα υπόλοιπα για κάθε κατηγορία δαπάνης καθώς και το σύνολο
αυτών που ανέρχεται στις 20127,01 ευρώ. Οι εικόνες 5 έως 8 παρουσιάζουν τα ποσοστά
απορρόφησης ανά περίοδο για κάθε δαπάνη καθώς και το υπόλοιπο.

Πίνακας 5. Υπόλοιπα ποσά ανά δαπάνη έργου
Υπόλοιπο
Υφιστάμενο Προσωπικό

1.625,38 €

Νέο Προσωπικό

-€

Υφιστάμενες Υποδομές - Υλικά Μέσα

-€

Νέες Υποδομές - Υλικά Μέσα

-€

Λοιπά έξοδα - Μετακινήσεις - Δράσεις
Δημοσιότητας
Έμμεσες Δαπάνες
Σύνολο

18.338,86 €
162,74 €
20.127,01 €

Εικόνα 5. Ποσοστό απορρόφησης δαπανών υφιστάμενου προσωπικού για τις 5 περιόδους και ποσοστό
υπολοίπου
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Εικόνα 6. Ποσοστό απορρόφησης δαπανών νέου προσωπικού για τις 5 περιόδους και ποσοστό
υπολοίπου

Εικόνα 7. Ποσοστό απορρόφησης δαπανών λοιπών εξόδων, μετακινήσεων και δράσεων δημοσιότητας
για τις 5 περιόδους και ποσοστό υπολοίπου
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Εικόνα 8. Ποσοστό απορρόφησης έμμεσων δαπανών για τις 5 περιόδους και ποσοστό υπολοίπου
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Κεφάλαιο 3 –
Συμπεράσματα
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Κεφάλαιο 3 – Συμπεράσματα

Το σύνολο του ποσού για όλες τις κατηγορίες δαπανών που δεν απορροφήθηκε ανέρχεται στις
20127,01 ευρώ, και κατανέμεται ως εξής: 1.625,38 € αφορά το υφιστάμενο προσωπικό,
18.338,86 € τα λοιπά έξοδα, τις μετακινήσεις και τις δράσεις δημοσιότητας, και τέλος 162,74 €
τις έμμεσες δαπάνες. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 53% των λοιπών εξόδωνμετακινήσεων-δράσεων δημοσιότητας του συνόλου του έργου, δεν απορροφήθηκε.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες δαπάνες, η απορρόφησή τους ανά περίοδο αναφοράς εξελίχθηκε
ομαλά με μία μικρή αυξητική τάση –κατά περίπτωση- που οφείλεται στην εξέλιξη της
εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.
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