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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 Αξηζκόο πλεδξίαζεο :  4/ 07-2-2022 

 

          Αξηζκόο Απόθαζεο:  11 / 2022 

 

ΘΔΜΑ:  ΄΄ Καηάξηηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ ηληηθήο, γηα 

ην έηνο 2022΄΄. 

 

  Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  7
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 11:00 π.κ. , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 833/03-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε 

λόκηκα. 

Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ 

ηνπ  Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

    Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη  (6) κειώλ 

θαη ηελ απνπζία ελόο (1) ήηνη: 

                      Παξόληα κέιε                                                                         Απόληα κέιε 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                             7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

2) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο   

3) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                             

4) Ιληδέο Νηθόιανο                        

5) Κνξσλίδεο Παύινο 

6) Γήκνπ Ισάλλεο         

            

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θπξία Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. Η ζπδήηεζε 

ζπλερίζηεθε κε ην  δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν έρεη σο ζέκα: ΄΄Καηάξηηζε 

Οινθιεξσκέλνπ  Πιαηζίνπ Γξάζεο  (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Σηληηθήο,  γηα ην  έηνο 2022΄΄. 
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε έρνληαο ππόςε όηη: 

Τν ΟΠΓ ζπλνςίδεη ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό ησλ ππόρξεσλ θνξέσλ ζε κεληαίνπο θαη 

ηξηκεληαίνπο ζηόρνπο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ, ήηνη ζε ζηόρνπο εζόδσλ, εμόδσλ, 

ηακεηαθνύ απνηειέζκαηνο, ύςνπο απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ θαη νηθνλνκηθνύ 

απνηειέζκαηνο, όπσο απηά ηα κεγέζε νξίδνληαη ζην άξζξν 2.  

Τν ΟΠΓ ηνπ OTA πεξηιακβάλεη ηνπο Πίλαθεο ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ 

ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ. 

Αληίζηνηρα, ην ΟΠΓ ησλ ζπλδέζκσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη 

ηνπ ελόο θνξείο θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηακείσλ αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη ηνλ Πίλαθα 

Σηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ ησλ ελ ιόγσ θνξέσλ. (παξ.1 άξζξν 1 ΚΥΑ 

34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 2942/20.07.2018 ηεύρνο Β’) (παξ.1 άξζξν 4Δ Ν.4111/13, όπσο 

πξνζηέζεθε από ην άξζξν 202 ηνπ Ν.4555/18) 

Β. Πίλαθεο ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ 

i. Πεξηερόκελν πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο 

Ο Πίλαθαο Σηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη ζε ζπλνπηηθή κνξθή ηνπο 

ζηόρνπο ησλ ππόρξεσλ θνξέσλ:   

α) σο πξνο ηε κεληαία θαη ηξηκεληαία πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ ηνπο ζε 

ηακεηαθή βάζε θαη  

β) σο πξνο ην ύςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο ζην ηέινο ηνπ κήλα. Οη ζηόρνη ησλ 

εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ αλαιύνληαη ζε ππν-νκάδεο, νη νπνίεο απνηεινύλ νκαδνπνηήζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ Κσδηθώλ Αξηζκώλ (ΚΑ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Ο βαζκόο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ 

ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε βάζε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. (παξ.2 άξζξν 

1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 2942/20.07.2018 ηεύρνο Β’) 

ii. Καζνξηζκόο ζηόρσλ 

Οη ζηόρνη θαζνξίδνληαη:  α) ζε επίπεδν κήλα θαη   β) ζσξεπηηθά αλά ηξίκελν από ηελ αξρή ηνπ 

έηνπο (Ιαλ.- Μάξηηνο, Ιαλ.-Ινύληνο, Ιαλ.-Σεπη. θαη Ιαλ.-Γεθ.). Γηα ηελ θαηάξηηζε αμηόπηζηεο θαη 

ξεαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο ιακβάλεηαη ππόςε ε επνρηθόηεηα ησλ εζόδσλ θαη 

εμόδσλ, ινηπά γεγνλόηα πνπ κπνξνύλ λα επεξεάδνπλ ηελ κεληαία θαηαλνκή απηώλ, θαζώο θαη 

νη ζρεηηθέο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. (παξ.3 άξζξν 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 

2942/20.07.2018 ηεύρνο Β’) 

Η ζηνρνζεζία θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ππό ηελ 

έλλνηα όηη ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ θαη ηνπ 

ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ. (παξ.4 άξζξν 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 2942/20.07.2018 ηεύρνο 

Β’) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/220464/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-202-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
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iii. ηόρνο ηακεηαθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο 

Η δηαθνξά ησλ ζηόρσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ θαζνξίδεη ην ζηόρν ηακεηαθνύ απνηειέζκαηνο 

ΟΠΓ ηεο εμεηαδόκελεο πεξηόδνπ θαη αθνινύζσο ην ζηόρν γηα ην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ 

ηακεηαθώλ δηαζέζηκσλ ζην ηέινο απηήο. Ο ζηόρνο νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ΟΠΓ πξνθύπηεη 

από ηε δηαθνξά ηνπ ηακεηαθνύ απνηειέζκαηνο ΟΠΓ θαη ηνπ ζηόρνπ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 

ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ. Καηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ν ζηόρνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

απνηειέζκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε κεδέλ (0), ηηκή πνπ εθθξάδεη ηελ πιήξε ρξήζε ησλ πόξσλ 

ηνπ OTA κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ. Αληίζηνηρα, εάλ o OTA έρεη 

θαηαξηίζεη πιενλαζκαηηθό πξνϋπνινγηζκό (ή έρεη εγγξάςεη απνζεκαηηθό) ηόηε, θαηά ηε ιήμε 

ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ν ζηόρνο νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ζε πνζό 

ίζν κε απηό ηνπ πιενλάζκαηνο (ή ηνπ απνζεκαηηθνύ). (παξ.5 άξζξν 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 

(ΦΔΚ 2942/20.07.2018 ηεύρνο Β’) 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέηεη όηη ην Φξεκαηηθό / Τακεηαθό 

Υπόινηπν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηζνύηαη κε ηα Γηαζέζηκα ηεο πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

Δλδερόκελε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν κεγέζε κεηαβάιιεη ηζόπνζα θαη αληίζηξνθα θαη ηνλ 

ζηόρν ηνπ νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ΟΠΓ. (ΥΠ.ΔΣ. 65720/19.11.2018) 

iv. ηνρνζέηεζε ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 

Σηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο, νη εθηηκήζεηο γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηηο απιήξσηεο 

ππνρξεώζεηο έλαξμεο πξνθύπηνπλ από ηηο εθηηκήζεηο γηα ηε δηακόξθσζε απηώλ ησλ 

θαηεγνξηώλ θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε 

ζηνρνζεζία, όπσο απηέο (νη εθηηκήζεηο) έρνπλ εληαρζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ θνξέα. Τα 

ηειηθά ζηνηρεία ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ έλαξμεο, όπσο απηά 

νξηζηηθνπνηνύληαη κεηά ην θιείζηκν ηεο πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ελζσκαηώλνληαη 

ζηνλ πίλαθα κέζσ ππνρξεσηηθήο αλακόξθσζεο ζηε ζηνρνζεζία κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

3. (παξ.6 άξζξν 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 2942/20.07.2018 ηεύρνο Β’)  

Η ζηνρνζέηεζε ηνπ ύςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο εμήο 

αξρέο: 

α) Αξρή ηεο θαηά πξνηεξαηόηεηα εμόθιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ΠΟΔ: Οη απιήξσηεο 

ππνρξεώζεηο έλαξμεο ελζσκαηώλνληαη ζηηο πξνβιέςεηο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά 

ην ζπλνιηθό πνζό πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην έηνο πνπ αθνξά ν πξνϋπνινγηζκόο. Σην 

πιαίζην απηό, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ζηνρνζεζίαο, νη εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ησλ 

Κσδηθώλ Αξηζκώλ πνπ αθνξνύλ ζε πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 

κεηαβάιινπλ ηζόπνζα θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην ύςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ην πξνεγνύκελν έηνο. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/236421/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
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β) Αξρή ηεο θαηάξηηζεο ξεαιηζηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: Η θαηάξηηζε ξεαιηζηηθνύ ηακεηαθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ζπλεπάγεηαη ηελ εθηίκεζε πξαγκαηνπνίεζεο θαη εμόθιεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δαπαλώλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε απηόλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ δύλαηαη λα πθίζηαηαη εθηίκεζε 

γηα δεκηνπξγία απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ. 

Σπλεπώο, ζηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ, ην εθηηκώκελν ύςνο ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ηζνύηαη κε κεδέλ (0). (παξ.6 

άξζξν 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 2942/20.07.2018 ηεύρνο Β’). 

Ο θύξηνο Γήκνπ γηα λα κελ αλαιώλεη ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

αλάθεξε όηη ηελ ίδηα ηνπνζέηεζε πνπ έθαλε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο αθξηβώο ε  ίδηα ηζρύεη θαη γηα ηελ  ζπδήηεζε ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο. Η 

ηνπνζέηεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έρεη σο εμήο:   

 Γήκνπ:   Η απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ιήθζεθε ζηηο είθνζη κία Γεθεκβξίνπ δύν 

ρηιηάδεο είθνζη έλα (21-12-2021) θαη ζηε Γηαύγεηα κε ΑΓΑ: ελλέα ςη δύν ςη ην δύν ιάζνο ςη ςη 

ελλνώ σκέγα έλα ύςηινλ παύια, γηώηα ζίγκα ύςηινλ (ΧΧΨ1Υ-ΙΣΥ) είλαη αλαζηεζείζα  ζηηο 

ηέζζεξηο πξώηνπ ηνπ είθνζη δύν (04-01-2022) θαη ώξα 11:57 κε ζέκα ΄΄ Καηάξηηζε ζρεδίνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022΄΄. Οη νδεγίεο ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο  55040/21-07-

2021  ζην ΦΔΚ 3291/26-7-2021 ηεύρνο βήηα ην νπνίν αλαθέξεη  ΄΄ Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 - κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξ. 7028/2004 (Β 253) απόθαζεο ΄΄,   ζαο αλαθέξσ ηα εμήο.  Άξζξν  δύν,  ΄΄ Γηαδηθαζίεο 

ζύληαμεο, ςήθηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ΄΄ παξάγξαθνο ηέζζεξα.   

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο, ηε ζύληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ, ηελ ςήθηζε, ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ, κεηά ησλ 

αληίζηνηρα πξνβιεπόκελσλ πξνζεζκηώλ, εθαξκόδνληαη νη θαηά ζηάδηα πινπνίεζεο απηώλ θάζε 

θνξά ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ από ηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ύπαξμε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, ην 

πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε γλώκνλα ηε δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζήο ηνπ θαη 

ςεθίδεηαη εληόο ηεο πξνζεζκίαο ςήθηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Σηηο είθνζη κία Γεθεκβξίνπ πνπ 

ζπλεδξίαζε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ππήξρε πνπζελά ηερληθό πξόγξακκα; Φπζηθά όρη. 

 Η πξώηε αλαθνξά έγηλε πξηλ ιίγεο εκέξεο. Έθηαζε ζρεδόλ κήλαο κεηά ηελ ειεγρόκελε γηα ηελ 

λνκηκόηεηα ηεο απόθαζεο ηελ απίζηεπηε ςεθνθνξία πνπ όινη ηε γλσξίδνπλ. Δδώ λα αλαθέξσ 

όηη ηα όζα αλέθεξε ν δήκαξρνο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαη πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, ήηαλ ηειείσο,  απνδείρηεθαλ ηειείσο ςέκαηα. Πνπ κνπ έιεγε λα 

κπσ ζηε δηαύγεηα θαη λα ηα βξσ. Σηε Γηαύγεηα δελ ππήξρε ηίπνηα.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84/
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Καη παξόια απηά εζείο ήζαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα καο ηα δώζεηε. Με έγθαηξε ππνβνιή γηα ηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Αλ ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ 

νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεο δελ θαηαξηηζηνύλ θαη δελ ππνβιεζνύλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν εθηά ή αλ ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, δελ κεξηκλήζεη γηα λα ζπγθιεζεί 

ην ζπκβνύιην έσο ηελ δεθαπέληε Ννεκβξίνπ ην ζπκβνύιην ζπλέξρεηαη απηνδίθαηα ηελ πξώηε 

Κπξηαθή κεηά ηελ εκεξνκελία απηή θαη ώξα 11:00  ην πξσΐ, ζην ζπλήζε ρώξν   ζπλεδξηάζεώλ 

ηνπ θαη πξνρσξεί ζηε ζύληαμε θαη ςήθηζή ηνπ. 

 Σύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο νθηώ θαη ελλέα. Αλ ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη πάιη δελ 

ζπληάμεη θαη  ςεθίζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν ζπλέξρεηαη απηνδίθαηα εθ λένπ ηελ ακέζσο επόκελε Κπξηαθή θαη ώξα 11:00 ζην 

ζπλήζε ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεώλ θαη πξνρσξεί ζηε ζύληαμε θαη ςήθηζή ηνπ. Δάλ ηζρύεη απηό, 

κήπσο θάπνηνη δελ έθαλαλ ην θαζήθνλ ηνπο;   Καη αλαθέξνκαη ζηνπο αηξεηνύο κε αμηώκαηα.   

Γελ ην ςεθίδσ, γηαηί δελ ηεξήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο όπσο πηζηεύσ. Γελ είρακε ζρέδην ηνπ 

ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο παξά κόλν ηελ δεκνηηθή άπνςε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ζηηο είθνζη 

κία Γεθεκβξίνπ θαη εκκέλνπκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο καο γηα κείσζε ηειώλ θαη δηαθνξεηηθό 

ηερληθό πξόγξακκα, όπσο δηαηππώζεθε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ   είθνζη 

δύν.  Τέινο,   γηαηί λα κε ζπληαρζεί θαη λα ζηαιεί γηα ζύκθσλε γλώκε  ν πξνϋπνινγηζκόο κε 

όια ηα έζνδα θαη ηηο νθεηιέο κέρξη 31-12-2021 κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ςεθίζηεθαλ κε ηνλ ηξόπν πνπ ςεθίζηεθαλ εληόο ηνπ δύν ρηιηάδεο 

είθνζη δύν; Φεβξνπάξηνο είλαη θαη μέξνπκε, όηη ηώξα πνπ θαηαξηίζηεθε δελ είλαη ξεαιηζηηθόο 

αιιά είλαη εηθνληθόο. Τα ζηνηρεία ππάξρνπλ. Δπραξηζηώ πνιύ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ θαη έιαβε ππόςε ηεο ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ πίλαθα ηνπ Ο.Π.Γ. έηνπο 2022 πνπ 

ππνβιήζεθε από ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαηόπηλ ηεο ςεθνθνξίαο  κε πέληε  

ζεηηθέο  ςήθνπο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ  θαη  κίαο αξλεηηθήο  ςήθνπ ηνπ θπξίνπ Γήκνπ 

Ισάλλε, 

Απνθαζίδεη  

 

1. Τελ εηζήγεζε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο έηνπο 2022 

ηνπ Γήκνπ Σηληηθήο, όπσο εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο,  γηα ηε ζρεηηθή ςήθηζή ηνπ.  
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2.  Η παξνύζα απόθαζε ζα ππνβιεζεί γηα ηνλ απαηηνύκελν έιεγρν λνκηκόηεηαο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 11/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

  Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                     Σα κέιε      

                         (ππνγξαθέο)                                                                             ( ππνγξαθέο)  

 

 

 

                                                               Αθξηβέο    Απόζπαζκα           

                                              

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

  Φώηηνο Γνκνπρηζίδεο 
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Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Ρ/Υ ΕΤΟΥΣ ΡΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ 3μηνο Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ 6μηνο Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Σεπτζμβριοσ 9μηνο Οκτϊβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ 12μηνο
Τιμή = 0 => Ταφτιςη 

Στοχοθεςίασ και Ρ/Υ

ΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΑ ΑΡΠ ΑΝΑΜΟΦΩΣΘ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμι 1 Επιχορθγιςεισ από Τακτικό Προχπολογιςμό

(06)_Ζςοδα από επιχορθγιςεισ για λειτουργικζσ δαπάνεσ(+) (1211) _Ζκτακτεσ επιχορθγιςεισ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν από 

εκνικοφσ πόρουσ (μζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ)(+) (1214) _Επιχορθγιςεισ για πυροπροςταςία που προορίηονται για λειτουργικζσ 

δαπάνεσ(+) (131) _Επιχορθγιςεισ από κεςμοκετθμζνουσ πόρουσ για επενδυτικζσ δαπάνεσ(+) (1325) _Επιχορθγιςεισ από εκνικοφσ πόρουσ 

για κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν για ζργα (μζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπζσ 

επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και ζργα: Χρθματοδοτιςεισ από Κεντρικοφσ φορείσ (μζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ)(+) (1215) _Ζςοδο 

από επιχοριγθςθ για πλθρωμι λθξιπρόκεςμων(+) (4311) _ΚΑΠ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των ςχολείων Α/κμιασ και 

Β/κμιασ εκπαίδευςθσ (άρκρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορθγιςεισ  από ειδικά προγράμματα *Πρόγραμμα "Αντϊνθσ Τρίτςθσ" (παρ. 5 

του άρ. 130 του ν.4635/2019, Αϋ167, ΚΥΑ υπϋαρικμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)+(+) (4312) 

_Ζςοδα για τθ χοριγθςθ επιδομάτων για φυςικζσ καταςτροφζσ

4.511.945 175.643 352.668 407.791

936.102

334.952 416.974 245.042

1.933.070

351.658 323.737 228.800

2.837.266

525.624 627.434 521.622

4.511.945 0

Γραμμι 2 Επιχορθγιςεισ από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπζσ πθγζσ.

(1212)_Επιχορθγιςεισ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν:  Από ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα (μζςω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) 

_Επιχορθγιςεισ  από ειδικά προγράμματα *Πρόγραμμα "Αντϊνθσ Τρίτςθσ" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Αϋ167, ΚΥΑ υπϋαρικμ. 

22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)+(+) (1216) _Επιχορθγιςεισ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν 

δαπανϊν: Από εκνικοφσ πόρουσ (μζςω του εκνικοφ τμιματοσ του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και ζργα:  

Χρθματοδοτιςεισ από Περιφερειακά επιχειρθςιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και ζργα:  

Χρθματοδοτιςεισ από Κεντρικοφσ φορείσ (μζςω του εκνικοφ τμιματοσ του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και 

ζργα: Χρθματοδοτιςεισ από το Εκνικό Στρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) εκτόσ Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων (-) 

(8262) _Επιςτροφι χρθμάτων λόγω ανάκλθςθσ κατανομισ χρθματοδότθςθσ ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορθγιςεισ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν 

δαπανϊν: Από προγράμματα τθσ Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και ζργα: Χρθματοδοτιςεισ ζργων από Ε.Ε. (εκτόσ 

ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και ζργα: Χρθματοδοτιςεισ ζργων από Διεκνείσ οργανιςμοφσ (εκτόσ 

ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Ζςοδα από προγραμματικζσ ςυμβάςεισ για υλοποίθςθ τοπικϊν πολιτικϊν(+) (1219) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ(+) 

(1326) _Ζςοδα από προγραμματικζσ ςυμβάςεισ για κάλυψθ επενδυτικϊν δαπανϊν (+) (1329) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και 

ζργα

4.417.975 0 852.866 0

852.866

1.641.209 0 0

2.494.074

0 730.595 949.774

4.174.443

0 0 243.532

4.417.975 0

Γραμμι 3.α Ίδια Ζςοδα  

(01)_Πρόςοδοι από ακίνθτθ περιουςία(+) (02) _Ζςοδα από κινθτι περιουςία(+) (03) _Ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα(+) 

(04) _Ζςοδα από λοιπά τζλθ δικαιϊματα και παροχι υπθρεςιϊν(+) (05) _Φόροι και ειςφορζσ(+) (07) _Λοιπά τακτικά ζςοδα(+) (11) _Εςοδα 

από εκποίθςθ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ(+) (14) _Δωρεζσ-κλθρονομιζσ - κλθροδοςίεσ(+) (15) _Προςαυξιςεισ πρόςτιμα παράβολα(+) 

(16) _Λοιπά ζκτακτα ζςοδα

2.203.920 7.928 7.247 103.334

118.509

293.892 159.489 219.545

791.435

193.172 265.898 203.386

1.453.890

294.672 142.174 313.183

2.203.920 0

Γραμμι 3.β
Ίδια Ζςοδα που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται για πρϊτθ 

φορά
(+) (2) _Ζςοδα παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν (Π.Ο.Ε.) που βεβαιϊνονται  για πρϊτθ φορά

496.650 68.379 79.527 95.912
243.818

88.117 42.073 40.279
414.287

6.000 12.527 2.127
434.941

2.382 56.072 3.255
496.650 0

Γραμμι 4 Ζςοδα που προβλζπεται να ειςπραχκοφν από απαιτιςεισ ΠΟΕ 
(32)_Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαιωκζντα ζςοδα κατά τα παρελκόντα ζτθ(-) (8511) _Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων 

υπολοίπων

211.146 24.501 24.158 14.386
63.045

19.346 13.763 29.454
125.608

15.275 14.545 12.941
168.369

12.460 13.177 17.139
211.146 0

Γραμμι 5 Λοιπά Ζςοδα
(41)_Ειςπράξεισ υπζρ δθμοςίου και τρίτων (+) (42) _Επιςτροφζσ χρθμάτων(+) (31) _Ειςπράξεισ από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά ζςοδα προσ 

απόδοςθ ςε τρίτουσ

1.501.000 60.138 87.529 151.355
299.022

104.443 138.218 145.868
687.551

113.547 119.081 105.278
1.025.457

125.209 138.300 212.034
1.501.000 0

Α.1 13.342.635 336.589 1.403.994 772.778 2.513.362 2.481.959 770.516 680.188 6.446.026 679.652 1.466.383 1.502.306 10.094.366 960.347 977.157 1.310.765 13.342.635 0 0

Γραμμι 6 Διακζςιμα Ταμειακά διακζςιμα κατά τθν 31.12 του προθγοφμενου ζτουσ 7.205.458

Γραμμι 7 Προςαρμοςμζνο Χρθματικό Υπόλοιπο
5_Χρθματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ εξαιτίασ λογιςτικϊν εκκρεμοτιτων(-) (8513)_Προβλζψεισ μθ 

είςπραξθσ εξαιτίασ ταμειακϊν ελλειμμάτων

7.205.458

A.2 20.548.093

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Ρ/Υ ΕΤΟΥΣ ΡΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ 3μηνο Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ 6μηνο Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Σεπτζμβριοσ 9μηνο Οκτϊβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ 12μηνο
Ζλεγχοσ ταφτιςησ Ρ/Υ και 

Στοχοθεςίασ (Θ ΤΙΜΘ 

ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")

ΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΑ ΑΡΠ ΑΝΑΜΟΦΩΣΘ 

Θ ΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Γραμμι 1 Κόςτοσ προςωπικοφ (60)_Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ(+) (8111) _Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (ΠΟΕ) 2.672.210 139.189 181.579 223.124 543.892 224.248 218.511 226.674 1.213.325 231.866 214.405 205.174 1.864.770 222.687 259.962 324.791 2.672.210 0

Γραμμι 2 Λοιπά ζξοδα χριςθσ (6)_Ζξοδα Χριςθσ(-) (60) _Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ(+) (8243) _Απόδοςθ επιδομάτων για φυςικζσ καταςτροφζσ ςε δικαιοφχουσ
7.955.133 10.428 560.098 673.577

1.244.103
475.966 834.537 1.012.874

3.567.479
528.338 426.129 869.990

5.391.936
894.695 650.532 1.017.970

7.955.133 0

Γραμμι 3 Δαπάνεσ για επενδφςεισ (+) (7) _Επενδφςεισ 7.581.610 0 0 0 0 0 729.698 0 729.698 0 1.092.400 452.221 2.274.319 2.598.476 546.424 2.162.392 7.581.610 0

Γραμμι 4 Πλθρωμζσ ΠΟΕ 
(81)_Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ(+) (83) _Επιχορθγοφμενεσ πλθρωμζσ υποχρεϊςεων 

(Π.Ο.Ε.)

691.357 0 0 309.956
309.956

103.289 27.482 149.962
590.689

9.598 0 4.045
604.332

0 86.732 293
691.357 0

Γραμμι 5 Αποδόςεισ εςόδων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων
(82)_α) Αποδόςεισ εςόδων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων(-) (8262) _Επιςτροφι χρθμάτων λόγω ανάκλθςθσ κατανομισ χρθματοδότθςθσ ΠΔΕ(-) 

(8243) _Απόδοςθ επιδομάτων για φυςικζσ καταςτροφζσ ςε δικαιοφχουσ

1.506.515 94.043 91.981 111.848
297.871

115.533 169.615 120.139
703.158

141.605 115.014 119.479
1.079.257

104.411 123.127 199.720
1.506.515 0

B.1 20.406.824 243.659 833.658 1.318.505 2.395.822 919.036 1.979.843 1.509.649 6.804.350 911.408 1.847.947 1.650.909 11.214.614 3.820.269 1.666.777 3.705.164 20.406.824 0 0

Γραμμι 6 Αποκεματικό (9)_Αποκεματικό 141.269

Β.2 20.548.093

Γ.1
539.092

Γ.2 650.000 700.000 800.000 800.000 700.000 600.000 550.000 550.000 500.000 450.000 400.000 400.000 300.000 200.000 0 0

Δ 7.298.389 7.868.725 7.322.998 7.322.998 8.885.921 7.676.595 6.847.134 6.847.134 6.615.378 6.233.813 6.085.210 6.085.210 3.225.288 2.535.667 141.269 141.269

Ε 6.648.389 7.168.725 6.522.998 6.522.998 8.185.921 7.076.595 6.297.134 6.297.134 6.115.378 5.783.813 5.685.210 5.685.210 2.925.288 2.335.667 141.269 141.269

Η Διαφορά για ςυμφωνία Ρ/Υ (85) Προβλζψεισ μη είςπραξησ βεβαιωμζνων κατά τα ΠΟΕ 3.071.769

Θ.1 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εςόδων 1-5" + "Προςαρμοςμζνο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 23.619.862

Θ.2 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 23.619.862

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

 Οικονομικό αποτέλεςμα ΟΡΔ (Στόχοσ)

 Ταμειακό αποτέλεςμα ΟΡΔ (Στόχοσ)

Φψοσ Απλήρωτων Υποχρεϊςεων κατά την 31/12 προηγοφμενου οικ. έτουσ 

Μηνιαίοι ςτόχοι απλήρωτων υποχρεϊςεων έτουσ ςτοχοθεςίασ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμέσ 1 - 6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμέσ 1 - 5)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σφνολο Γραμμϊν 1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΑΜΜΕΣ 1-5

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Ρ.Δ.Δ.                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣΟΝΟΜΑ ΦΟΕΑ :  
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