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ΔΗΜΩΝ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ ΚΑΘ ΠΟΡΟΤ       
 
 
                                             ΑΠΟΠΑΜΑ 
         Από ηο Ππακηικό ηηρ 6ηρ   ςνεδπίαζηρ  ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ ηος 

Αναπηςξιακού ςνδέζμος Δήμων  Σποιζηνίαρ και Πόπος  έηοςρ 2022. 

Απιθμόρ απόθαζηρ : 03/2022         
      
ΘΕΜΑ     : Καηάπηιζη ζσεδίος  ολοκληπωμένος πλαίζιος δπάζηρ 
(Ο.Π.Δ.) ηος Αναπηςξιακού ςνδέζμος Δήμων Σποιζηνίαρ και Πόπος 
έηοςρ 2022. 
    

ηo Δεκνηηθό Καηάζηεκα Δήκνπ Σξνηδελίαο –Μεζάλσλ ζην Γαιαηά 
 ( ζηεγάδεηε ην γξαθείν ηνπ  Αλαπηπμηαθνύ πλδέζκνπ Σξνηδελίαο ), ζήκεξα  Δεπηέξα 
27-06-2022 θαη ώξα 12:00  Παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ θαη Πξόεδξνο 
ηεο Εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θ.Κ.Λίηζαο πξνθεηκέλνπ λα ζπλέιζεη ζε   ζπλεδξίαζε  ε 
Εθηειεζηηθή Επηηξνπή  ηνπ πλδέζκνπ ύζηεξα από ηελ κε αξ. πξση:132/23-06-2022 
Πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α..Σ. θαη Πξνέδξνπ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο θ. 
Κσλζηαληίλνπ Λίηζα , πνπ επηδόζεθε ζηα κέιε ηεο Ε.Ε. ζύκθσλα κε ην Δ.Κ.Κ. γηα 
ιήςε απόθαζεο ζην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.  
 Ο Πξόεδξνο δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ηξηώλ ηαθηηθώλ  (3) 
κειώλ  ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ  κέιε  ήηνη: 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ                                                     ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 

1.Κσλζηαληίλνο Λίηζαο (Πξόεδξνο)                      1. Οπδείο 

2.Υξπζνύια Γαινπληδή(Αλη/δξνο Εθη.Επ.) 

3.Αλαζηάζηνο Παπαρξήζηνπ (Σαθη.Μέι.) 

  Ο Πξόεδξνο  θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  θαη εηζεγήζεθε ην 1o ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηάξηηζε ζρεδίνπ Οινθιεξσκέλνπ  πιαηζίνπ δξάζεο (Ο.Π.Δ.)  
ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πλδέζκνπ Δήκσλ Σξνηδελίαο θαη Πόξνπ (ελ ζπληνκία 
Αλαπηπμηαθόο ύλδεζκνο Σξνηδελίαο) έηνπο 2022» θαη ηνπ πίλαθα ζηνρνζεζίαο,σο 
αθνινύζσο: 

 
ΕΘΗΓΗΗ ΠΘΝΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΠΛΑΘΘΟΤ ΔΡΑΗ (Ο.Π.Δ.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ ΕΣΟΤ 2022 
 

Ο πίλαθαο ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ απνηππώλεη ζε 
ελνπνηεκέλε θαη ζπλνπηηθή κνξθή ηα ζηνηρεία ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ 
κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηνπ, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ πνπ ζέηεη ην Ν.Π.Δ.Δ.  
γηα ηελ ρξνληθή πνξεία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εηήζησλ ζηόρσλ σο πξνο ην ύςνο ησλ 
εζόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ ζε ηακεηαθή βάζε, ζε επίπεδν κήλα θαη ηξηκήλνπ, θαζώο 
θαη ζσξεπηηθά από ηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη σο πξνο ην ύςνο ησλ απιήξσησλ 
ππνρξεώζεσλ 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. Η δηαθνξά ησλ ζηόρσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ θαζνξίδεη ην ζηόρν 

ΑΔΑ: ΨΩΨΨΟΕΑ2-Η0Δ



ηακεηαθνύ απνηειέζκαηνο ΟΠΔ ηεο εμεηαδόκελεο πεξηόδνπ θαη αθνινύζσο ην ζηόρν 
γηα ην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ζην ηέινο απηήο. 

 Ο ζηόρνο νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ΟΠΔ πξνθύπηεη από ηε δηαθνξά ηνπ 
ηακεηαθνύ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ ζηόρνπ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ζην ηέινο ηεο 
πεξηόδνπ. Καηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνο, ν ζηόρνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
απνηειέζκαηνο δηακνξθώλεηαη ζε κεδέλ, ηηκή πνπ εθθξάδεη ηελ πιήξε ρξήζε ησλ 
πόξσλ ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ. Αληίζηνηρα εάλ 
έρεη εγγξαθεί απνζεκαηηθό ηόηε θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ν ζηόρνο 
νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ζε πνζό ίζν κε απηό ηνπ 
απνζεκαηηθνύ. 

 Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ιήθζεθαλ ππόςε νη νδεγίεο ηεο ΚΤΑ 
55040/2021 ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Εζσηεξηθώλ, θαη ε ρξνληθή πνξεία 
εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαζώο θαη ε επνρηθόηεηα 
ησλ εζόδσλ-εμόδσλ ζε ζπλδπαζκό κε θάζε άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξνύζε λα 
αμηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί πξόγξακκα ξεαιηζηηθό θαη αμηόπηζην. Επίζεο 
θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ππό ηελ 
έλλνηα όηη ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην ζύλνιν ησλ 
εζόδσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο, ειέγρεηαη ν βαζκόο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ απηώλ από ην Παξαηεξεηήξην, ην 
νπνίν αμηνινγεί ηηο πξνβιέςεηο εζόδσλ θαη εμόδσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζησζεί απόθιηζε Οηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ΟΠΔ άλσ ηνπ 10%, ελεκεξώλεη, 
εληόο ελόο κελόο από ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ, ηνλ θνξέα, ηελ αξκόδηα γηα ηελ 
επνπηεία Αξρή θαη ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθώλ, παξέρνληαο νδεγίεο θαη εηζεγνύκελεο 
κεζόδνπο γηα ηε δηόξζσζε ηεο απόθιηζεο .  

Σν ΟΠΔ θαηαξηίδεηαη, ςεθίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα γηα έιεγρν 
αξρή καδί κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ θαη ηνπ θάζε λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ 
εληάζζεηαη ζην ΟΠΔ ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε, ςήθηζε θαη 
ππνβνιή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Οη πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 
ηνπ ΟΣΑ, θαηαξηίδνληαη, εγθξίλνληαη θαη απνζηέιινληαη ζηνπο ΟΣΑ πξνο 
ελζσκάησζε ζην ΟΠΔ από ηα ίδηα ηα λνκηθά πξόζσπα. 

πλεκκέλα επηζπλάπηεηαη ν Πίλαθαο ζηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ 
απνηειεζκάησλ (ΟΠΔ) έηνπο 2022 ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 
ΔΗΜΩΝ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ ΚΑΘ ΠΟΡΟΤ». 

Καηόπηλ θαιώ ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά γηα ηελ θαηάξηηζε 
ζρεδίνπ ηνπ Ο.Π.Δ  2022 ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ 
ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ ΚΑΘ ΠΟΡΟΤ»ζύκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα. 
Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ  
Αποθαζίζει ομόθωνα  
Καηαξηίδεη ην ζρέδην Οινθιεξσκέλνπ  πιαηζίνπ δξάζεο (Ο.Π.Δ.) θαη ην πίλαθα 
ζηνρνζεζίαο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πλδέζκνπ Δήκσλ Σξνηδελίαο θαη Πόξνπ (ελ 
ζπληνκία Αλαπηπμηαθόο ύλδεζκνο Σξνηδελίαο) έηνπο 2022 ην νπνίν ζα ππνβιεζεί 
πξνο έγθξηζε ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ, σο αθνινύζσο: 
……. 
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Α/Α Στήλησ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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 επτζμβριοσ 9μηνο Οκτϊβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ 12μηνο
Τιμή = 0 => Ταφτιςη 

Στοχοθεςίασ και Ρ/Υ

ΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΑ ΑΡΠ 

ΑΝΑΜΟΦΩΣΘ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμι 1 Επιχορθγιςεισ από Σακτικό 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 το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι (άρκρ. 69 του ν. 4509/2017)

40.000 5.053 5.053 34.947 40.000 40.000 40.000 0

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

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

_Επιχορθγιςεισ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι (άρκρ. 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 τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΠΑ) 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/ΕΠΑ)(+) (1324) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και ζργα: Χρθματοδοτιςεισ ζργων από Διεκνείσ 

οργανιςμοφσ (εκτόσ ΠΔΕ/ΕΠΑ)(+) (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

0 0 0 0 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

1.400 0 700 700 700 700 1.400 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 0 0 0 0 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
0 0 0 0 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
48.000 4.000 4.000 4.000 12.000 4.000 4.000 4.000 24.000 4.000 4.000 4.000 36.000 4.000 4.000 4.000 48.000 0

Α.1 89.400 4.000 4.000 9.053 17.053 38.947 4.000 4.700 64.700 4.000 4.000 4.000 76.700 4.000 4.000 4.700 89.400 0 0

Γραμμι 6 Διακζςιμα Σαμειακά διακζςιμα κατά τθν 31.12 του προθγοφμενου ζτουσ 627.311

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

είςπραξθσ εξαιτίασ ταμειακϊν ελλειμμάτων
627.311

A.2 716.711

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 επτζμβριοσ 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) 79.500 6.625 6.625 6.625 19.875 6.625 6.625 6.625 39.750 6.625 6.625 6.625 59.625 6.625 6.625 6.625 79.500 0

Γραμμι 2 Λοιπά ζξοδα χριςθσ (6)_Ζξοδα Χριςθσ(-) (60) _Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 263.300 100 100 114 3.086 3.300 37.200 57.800 65.000 163.300 45.000 45.000 10.000 263.300 0

Γραμμι 3 Δαπάνεσ για επενδφςεισ (+) (7) _Επενδφςεισ 320.600 0 0 37.200 37.200 69.000 143.400 57.200 70.000 50.000 320.600 0

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

(Π.Ο.Ε.)
5.266 3.013 3.013 3.013 2.253 5.266 5.266 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
48.000 4.000 4.000 4.000 12.000 4.000 4.000 4.000 24.000 4.000 4.000 4.000 36.000 4.000 4.000 4.000 48.000 0

B.1 716.666 10.625 13.738 10.625 34.988 10.739 10.625 13.711 70.063 87.278 105.625 144.625 407.591 112.825 125.625 70.625 716.666 0 0

Γραμμι 6 Αποκεματικό (9)_Αποκεματικό 45

Β.2 716.711

Γ.1 5.266

Γ.2 7.450 4.500 5.500 5.500 6.500 6.582 7.450 7.450 5.478 5.412 6.874 6.874 4.065 3.514 0 0

Δ 620.686 610.948 609.376 609.376 637.584 630.959 621.948 621.948 538.670 437.045 296.420 296.420 187.595 65.970 45 45

Ε 613.236 606.448 603.876 603.876 631.084 624.377 614.498 614.498 533.192 431.633 289.546 289.546 183.530 62.456 45 45

Η Διαφορά για ςυμφωνία Ρ/Υ (85) Προβλζψεισ μη είςπραξησ βεβαιωμζνων κατά τα ΠΟΕ 0

Θ.1 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εςόδων 1-5" + "Προςαρμοςμζνο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 716.711

Θ.2 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 716.711

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.                                                                         
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΘΜΩΝ ΣΡΟΙΗΘΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΤ 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΘ
ΟΝΟΜΑ ΦΟΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2022

ελίδα 1 από 1

ΑΔΑ: ΨΩΨΨΟΕΑ2-Η0Δ



Μονάδα Στοχοθεσίας Κατηγορία Στοχοθεσίας Περιγραφή κατηγορίας Σύνθεση Στόχων Ετήσια Στοιχεία Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Α. ΕΣΟΔΑ 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές 
δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους 
(μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) 
_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από 
θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) 
(1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού 
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) 
(1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: 
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του 
τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από 
επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) 
_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 
1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις  από ειδικά 
προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του 
άρ. 130 του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 
22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 
του ν.4509/2017)](+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση 
επιδομάτων για φυσικές καταστροφές

40.000 5.053 34.947

Α. ΕΣΟΔΑ 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών:  Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
(μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις  από ειδικά 
προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του 
άρ. 130 του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 
22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 
του ν.4509/2017)](+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους 
(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) 
_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα:  
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα:  Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς 
φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) 
(1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: 
Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω 
ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) 
_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: 
Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές 
επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις 
έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές 
επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις 
έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) 
(1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για 
υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές 
επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές 
συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) 
_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

Α. ΕΣΟΔΑ 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα 
από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη 
δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και 
εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα 
από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) 
_Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) 
_Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά 
έκτακτα έσοδα

1.400 700 700

Α. ΕΣΟΔΑ 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και 
εισπράττονται για πρώτη φορά

(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) 
που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά

Α. ΕΣΟΔΑ 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις ΠΟΕ 

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 
τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων

Α. ΕΣΟΔΑ 5 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) 
_Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από 
δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

48.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Α. ΕΣΟΔΑ 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου 
έτους

627.311

Α. ΕΣΟΔΑ 7 Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη 
είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) 
(8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών 
ελλειμμάτων

627.311

ΑΔΑ: ΨΩΨΨΟΕΑ2-Η0Δ



Β. ΕΞΟΔΑ 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές 
και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)

79.500 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625

Β. ΕΞΟΔΑ 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές 
καταστροφές σε δικαιούχους

263.300 100 114 3.086 37.200 57.800 65.000 45.000 45.000 10.000

Β. ΕΞΟΔΑ 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 320.600 37.200 37.200 69.000 57.200 70.000 50.000
Β. ΕΞΟΔΑ 4 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) 

_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) 
_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

5.266 3.013 2.253

Β. ΕΞΟΔΑ 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) 
(8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 
κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) _Απόδοση 
επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους

48.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Β. ΕΞΟΔΑ 6 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 45
Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ. 1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 

31/12 προηγούμενου οικ. έτους 
Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 
προηγούμενου οικ. έτους 

5.266

Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ. 2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων 
έτους στοχοθεσίας

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους 
στοχοθεσίας

7.450 4.500 5.500 6.500 6.582 7.450 5.478 5.412 6.874 4.065 3.514 0

Δ. ΔΙΑΦ. 1 (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων 
κατά τα ΠΟΕ

(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0

ΑΔΑ: ΨΩΨΨΟΕΑ2-Η0Δ



                     

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ  ΜΔΛΗ 

Κωνζηανηίνος Λίηζας (Πρόεδρος)           Χρσζούλα Γαλοσνηζή(Ανη/δρος Δκη.Δπ.) 

                                                                 Αναζηάζιος Παπατρήζηοσ (Σακη.Μέλ.) 

                        ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

                            Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

  

                       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   ΛΙΣΑ 
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