
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  
      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 4οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (21/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 4/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ : Έγκριζη αναμόρθωζης Ο.Π.Γ. έηοσς 2022 ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων (1η) 
 
 
ήκεξα ηελ 8ε Φεβξνπαξίνπ 2022 εκέξα Σξίηε  θαη από ώξα 21:00 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ 
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης 
εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»,  θαη 
καηόπιν ηης σπ’ αξηζκ.536/4-2-22 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 14, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο σηήξηνο,8.) 
Παληειήο Βαζίιεηνο,9.) Αζαλαζίνπ άββαο,10.)Καξλέδεο ππξίδσλ,11.)Γαινπληδή–ακπάλε 
Υξπζνύια, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 13.)Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,14.) νύρια ηπιηαλή 
 
 
 
 
Απόνηες 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Ησάλλεο,3.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,4.) Θενδσξνπνύινπ 
νθία,5.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,6.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,7.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1.)Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 



 
 
Απόνηες: 
 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5..)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 8.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,9.)Νηάλνο 
Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Αριθμός θέμαηος 2Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   21/22 
 
  ΘΔΜΑ : Έγκριζη αναμόρθωζης Ο.Π.Γ. έηοσς 2022 ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων (1η) 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
νύρια ν νπνίνο  ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 14/22  ζρεηηθή απόθαζε ηεο Ο.Δ. , 
πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηεο θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 34574/05-07-2018 ( ΦΔΚ 2942 θαη 3635 B΄) θνηλήο 

απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Καζνξηζκόο 

ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζίαο παξαθνινύζεζεο ησλ 

πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

από ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ.-Θέκαηα Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ» ηξνπνπνηήζεθαλ, κεηαμύ 

άιισλ, ε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ησλ ΟΠΓ θαη ηα θξηηήξηα ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ 

ζηόρσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ. ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ΚΤΑ , πνπ 

εθδόζεθε γηα ηελ νξζή θαηάξηηζε θαη έιεγρν ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο, νξίδεηαη όηη 

νη πίλαθεο ζηνρνζεζίαο Γήκνπ, ΝΠΓΓ & ΝΠΙΓ ζα πξέπεη λα αλακνξθσζνύλ 

ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ γηα λα πξνζαξκνζηνύλ ηα ξεαιηζηηθά κεγέζε 

κε ηα νπνία έθιεηζε ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο. Δπνκέλσο ε αλακόξθσζε ηνπ 

ΟΠΓ ζπκβαδίδεη κε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ, ιακβάλνληαο ππόςηλ 

ηελ εηζήγεζε ηεο Α’ ππνρξεσηηθήο αλακόξθσζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022. 

1. Σν Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ OTA ειέγρεη ηελ νξζή εθηέιεζε 

ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ OTA θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(ΜΦΓΚ, ππνηνκέαο S.1313 «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε»), όπσο απηνί απνηππώλνληαη 

ζην «Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο» (ΟΠΓ). Σν 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. Ο Πίλαθαο ηνρνζεζίαο 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 ππννκάδεο, 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.  

3. Οη ζηόρνη θαζνξίδνληαη α) ζε επίπεδν κήλα θαη β) ζσξεπηηθά αλά ηξίκελν από ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο (Ιαλ.- Μάξηηνο, Ιαλ.-Ινύληνο, Ιαλ.-επη. 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. 4. 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. 5. 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). ηνλ 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. Σα 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  

4. Οη ζηόρνη εζόδσλ, εμόδσλ θαη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Πηλάθσλ 

ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ ηνπ ΟΠΓ αλακνξθώλνληαη ππνρξεσηηθά 

θαηά ην ρξόλν ππνρξεσηηθήο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη έσο ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε ζηνρνζεζία. Γηα ηελ αλακόξθσζε απηή 

ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 

31.12 ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζηνρνζεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ θαη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ). Καηά ηελ ππνρξεσηηθή 

αλακόξθσζε, δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ζηόρσλ ηεξώληαο 

ηηο αξρέο θαη ηηο νδεγίεο θαηάξηηζεο ηεο ζηνρνζεζίαο. 

5. Μεηά ηελ ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ ΟΠΓ, νη ζηόρνη δύλαληαη λα 

αλακνξθσζνύλ κία θνξά, έσο ην ηέινο Ινπλίνπ, ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε ζηνρνζεζία. 

Πεξαηηέξσ, νη ζηόρνη δελ ηξνπνπνηνύληαη, αλεμαξηήησο εάλ απαηηείηαη ή 

πξαγκαηνπνηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

6. 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. ην 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. 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. πλεπώο, ζηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο 

νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ, ην εθηηκώκελν ύςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 

θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ηζνύηαη κε κεδέλ (0).  

7. Οη πξόηππνη πίλαθεο νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο αλά θαηεγνξία ππόρξενπ θνξέα (Ι 

- ΓΗΜΟΙ_ΝΠΓΓ, .2 - ΠΔ ΡΙΦΔΡΔΙΔ_ΝΠΓΓ, .3 - ΝΠΙΓ_ ΣΑΜΔΙΑΚΗ) 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. ηα 

ζθηαζκέλα θειηά ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηελ 

έλδεημε «0», πεξηέρνληαη καζεκαηηθνί ηύπνη γηα ηνλ απηόκαην ππνινγηζκό θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζηόρσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ, νη νπνίνη εθηεινύληαη θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηνπ ΟΠΓ. Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηε δνκή 

ησλ πηλάθσλ ή ζηνπο ηύπνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζθηαζκέλα θειηά απηώλ θαζηζηά ην 

ΟΠΓ απηνδίθαηα άθπξν. Οη πίλαθεο ζηνρνζεζίαο αλαξηώληαη, κε κέξηκλα ηεο 

Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ΣΑ ηνπ ΣΠΔ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ. ηελ 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ θαηεγνξηώλ (γξακκώλ) ησλ πηλάθσλ 

κε ηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ε ίδηα σο άλσ ππεξεζία κεξηκλά 

γηα ηελ έγθαηξε αλάξηεζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πηλάθσλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ππόρξεσλ θνξέσλ θαη ησλ αξκόδησλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπο αξρώλ.  

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

Α)Σελ κε απ 2/22  ΑΓΑ : 99ΘΤΩΗΛ-ΩΓΔ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

έγθξηζεο ηνπ ΟΠΓ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. πξση10189/28-01-2022 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ έηνπο 2022. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε όπσο απηά 

έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31.12.2021, θαη ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 

έηνπο 2022 ππνβάιινπκε πξν έγθξηζε ηνλ πίλαθα ΟΠΓ όπσο δηακνξθώλεηαη γηα ηελ 

νξζή εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ . Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ: εηζεγνύκαζηε ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Σελ έγθξηζε ζύληαμεο ηεο αλακόξθσζεο ηνπ ΟΠΓ 2022 

ζύκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ πνπ απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο 

 

 

 

 

 

 

 



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)

1.168.092 0 98.452 196.143 294.594 17.892 78.957 215.638 607.080 78.957 98.452 190.558 975.046 98.452 78.957 15.638 1.168.092 0 1.168.092

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

7.106.068 0 0 0 838.306 180.000 1.018.306 1.031.649 1.448.523 1.197.146 4.695.624 2.410.444 7.106.068 0 5908922,42

Γραμμι 3.α Κδια 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

1.289.471 32.145 49.512 85.314 166.971 111.546 123.947 118.201 520.665 113.521 129.145 127.456 890.787 145.145 129.415 124.124 1.289.471 0 1334051,97

Γραμμι 3.β
Κδια Ζςοδα που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται για 

πρϊτθ φορά
(+) (2) _Ζςοδα παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν (Π.Ο.Ε.) που βεβαιϊνονται  για πρϊτθ φορά 349.223 393 2.415 3.458 6.266 45.014 48.513 37.645 137.438 40.145 51.456 39.853 268.892 31.060 25.115 24.156 349.223 0 349.223

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
157.800 0 2.451 3.512 5.963 8.323 22.456 17.002 53.744 32.512 12.452 20.146 118.854 15.478 11.012 12.456 157.800 0 285187,05

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

ζςοδα προσ απόδοςθ ςε τρίτουσ
1.017.000 82.500 82.500 82.500 247.500 82.500 82.500 82.500 495.000 82.500 82.500 82.500 742.500 82.500 87.500 104.500 1.017.000 0 1.017.000

Α.1 11.087.655 115.038 235.330 370.927 721.295 1.103.581 356.373 650.986 2.832.233 1.379.284 1.822.527 1.657.659 7.691.704 2.783.079 331.999 280.874 11.087.654 0 10.062.477

Γραμμι 6 Διακζςιμα Σαμειακά διακζςιμα κατά τθν 31.12 του προθγοφμενου ζτουσ 2.030.917 1.717.138

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

(8513)_Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ εξαιτίασ ταμειακϊν ελλειμμάτων
2.030.917 1.717.138

A.2 13.118.571

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) 1.130.720 94.218 94.218 94.218 282.654 94.218 94.218 94.218 565.308 94.218 94.218 94.218 847.962 94.218 94.218 94.322 1.130.720 0 1.130.620

Γραμμι 2 Λοιπά ζξοδα χριςθσ (6)_Ζξοδα Χριςθσ(-) (60) _Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 3.315.116 52.136 136.952 232.145 421.233 247.368 325.895 235.615 1.230.111 375.895 297.541 395.145 2.298.692 372.723 342.558 301.143 3.315.116 0 3.209.935

Γραμμι 3 Δαπάνεσ για επενδφςεισ (+) (7) _Επενδφςεισ 6.936.413 0 0 0 0 337.280 0 571.998 909.278 1.247.390 1.680.426 203.400 4.040.494 1.328.000 1.032.106 535.813 6.936.413 0 5.691.592

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

υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.)
709.705 21.531 247.985 89.541 359.056 69.473 281.176 0 709.705 0 0 0 709.705 0 0 0 709.705 0 727.710

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

χρθματοδότθςθσ ΠΔΕ
1.017.000 82.500 82.500 102.500 267.500 89.500 82.500 82.500 522.000 82.500 82.500 82.500 769.500 82.500 82.500 82.500 1.017.000 0 1.017.000

B.1 13.108.954 250.385 561.655 518.404 1.330.443 837.839 783.789 984.331 3.936.402 1.800.003 2.154.685 775.263 8.666.353 1.877.441 1.551.382 1.013.778 13.108.954 0 11.776.857

Γραμμι 6 Αποκεματικό (9)_Αποκεματικό 9.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Β.2 13.118.572

Γ.1 709.805 387770

Γ.2 720.125 732.154 600.145 600.145 508.541 389.561 251.296 251.296 195.215 125.145 98.123 98.123 75.965 50.145 0 0

Δ 1.895.570 1.569.245 1.421.768 1.421.768 1.687.509 1.260.093 926.748 926.748 506.029 173.871 1.056.267 1.056.267 1.961.904 742.521 9.617 9.617

Ε 1.175.445 837.091 821.623 821.623 1.178.968 870.532 675.452 675.452 310.814 48.726 958.144 958.144 1.885.939 692.376 9.617 9.617

Η Διαφορά για ςυμφωνία Ρ/Υ (85) Προβλζψεισ μη είςπραξησ βεβαιωμζνων κατά τα ΠΟΕ 1.580.863

Θ.1 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εςόδων 1-5" + "Προςαρμοςμζνο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 14.699.435

Θ.2 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 14.699.435

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.                                                                         ΔΘΜΟ ΣΡΟΙΗΘΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝΟΝΟΜΑ ΦΟΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2022

 

  



  

 
 
 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ 1ε αλακόξθσζε Ο.Π.Γ. έηοσς 2022 ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-
Μεθάνων (1η) , ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. νύρια : 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 34574/05-07-2018 ( ΦΔΚ 2942 θαη 3635 B΄) θνηλήο 

απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Καζνξηζκόο 

ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζίαο παξαθνινύζεζεο ησλ 

πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

από ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ.-Θέκαηα Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ» ηξνπνπνηήζεθαλ, κεηαμύ 

άιισλ, ε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ησλ ΟΠΓ θαη ηα θξηηήξηα ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ 

ζηόρσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ. ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ΚΤΑ , πνπ 

εθδόζεθε γηα ηελ νξζή θαηάξηηζε θαη έιεγρν ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο, νξίδεηαη όηη 

νη πίλαθεο ζηνρνζεζίαο Γήκνπ, ΝΠΓΓ & ΝΠΙΓ ζα πξέπεη λα αλακνξθσζνύλ 

ππνρξεσηηθά κέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ γηα λα πξνζαξκνζηνύλ ηα ξεαιηζηηθά κεγέζε 

κε ηα νπνία έθιεηζε ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο. Δπνκέλσο ε αλακόξθσζε ηνπ 

ΟΠΓ ζπκβαδίδεη κε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ, ιακβάλνληαο ππόςηλ 

ηελ εηζήγεζε ηεο Α’ ππνρξεσηηθήο αλακόξθσζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022. 

1. Σν Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ OTA ειέγρεη ηελ νξζή εθηέιεζε 

ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ OTA θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(ΜΦΓΚ, ππνηνκέαο S.1313 «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε»), όπσο απηνί απνηππώλνληαη 

ζην «Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο» (ΟΠΓ). Σν 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. Ο Πίλαθαο ηνρνζεζίαο 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 ππννκάδεο, 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.  

3. Οη ζηόρνη θαζνξίδνληαη α) ζε επίπεδν κήλα θαη β) ζσξεπηηθά αλά ηξίκελν από ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο (Ιαλ.- Μάξηηνο, Ιαλ.-Ινύληνο, Ιαλ.-επη. 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. 4. 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. 5. 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). ηνλ 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. Σα 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  

4. Οη ζηόρνη εζόδσλ, εμόδσλ θαη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Πηλάθσλ 

ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ ηνπ ΟΠΓ αλακνξθώλνληαη ππνρξεσηηθά 

θαηά ην ρξόλν ππνρξεσηηθήο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη έσο ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε ζηνρνζεζία. Γηα ηελ αλακόξθσζε απηή 

ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 

31.12 ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζηνρνζεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ θαη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ). Καηά ηελ ππνρξεσηηθή 

αλακόξθσζε, δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ζηόρσλ ηεξώληαο 

ηηο αξρέο θαη ηηο νδεγίεο θαηάξηηζεο ηεο ζηνρνζεζίαο. 

5. Μεηά ηελ ππνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ ΟΠΓ, νη ζηόρνη δύλαληαη λα 

αλακνξθσζνύλ κία θνξά, έσο ην ηέινο Ινπλίνπ, ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε ζηνρνζεζία. 

Πεξαηηέξσ, νη ζηόρνη δελ ηξνπνπνηνύληαη, αλεμαξηήησο εάλ απαηηείηαη ή 

πξαγκαηνπνηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

6. 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. ην 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. 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. πλεπώο, ζηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο 



νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ, ην εθηηκώκελν ύςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ 

θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ηζνύηαη κε κεδέλ (0).  

7. Οη πξόηππνη πίλαθεο νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο αλά θαηεγνξία ππόρξενπ θνξέα (Ι 

- ΓΗΜΟΙ_ΝΠΓΓ, .2 - ΠΔ ΡΙΦΔΡΔΙΔ_ΝΠΓΓ, .3 - ΝΠΙΓ_ ΣΑΜΔΙΑΚΗ) 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. ηα 

ζθηαζκέλα θειηά ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηελ 

έλδεημε «0», πεξηέρνληαη καζεκαηηθνί ηύπνη γηα ηνλ απηόκαην ππνινγηζκό θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζηόρσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ, νη νπνίνη εθηεινύληαη θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηνπ ΟΠΓ. Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηε δνκή 

ησλ πηλάθσλ ή ζηνπο ηύπνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζθηαζκέλα θειηά απηώλ θαζηζηά ην 

ΟΠΓ απηνδίθαηα άθπξν. Οη πίλαθεο ζηνρνζεζίαο αλαξηώληαη, κε κέξηκλα ηεο 

Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ΣΑ ηνπ ΣΠΔ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ. ηελ 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ θαηεγνξηώλ (γξακκώλ) ησλ πηλάθσλ 

κε ηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ε ίδηα σο άλσ ππεξεζία κεξηκλά 

γηα ηελ έγθαηξε αλάξηεζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πηλάθσλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ππόρξεσλ θνξέσλ θαη ησλ αξκόδησλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπο αξρώλ.  

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

Α)Σελ κε απ 2/22  ΑΓΑ : 99ΘΤΩΗΛ-ΩΓΔ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

έγθξηζεο ηνπ ΟΠΓ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. πξση10189/28-01-2022 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ έηνπο 2022. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε όπσο απηά 

έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31.12.2021, θαη ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 

έηνπο 2022 ππνβάιινπκε πξν έγθξηζε ηνλ πίλαθα ΟΠΓ όπσο δηακνξθώλεηαη γηα ηελ 

νξζή εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ . Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ: εηζεγνύκαζηε ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Σελ έγθξηζε ζύληαμεο ηεο αλακόξθσζεο ηνπ ΟΠΓ 2022 

ζύκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ πνπ απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο 

 

 

 

 

 

 

 



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)

1.168.092 0 98.452 196.143 294.594 17.892 78.957 215.638 607.080 78.957 98.452 190.558 975.046 98.452 78.957 15.638 1.168.092 0 1.168.092

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

7.106.068 0 0 0 838.306 180.000 1.018.306 1.031.649 1.448.523 1.197.146 4.695.624 2.410.444 7.106.068 0 5908922,42

Γραμμι 3.α Κδια 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

1.289.471 32.145 49.512 85.314 166.971 111.546 123.947 118.201 520.665 113.521 129.145 127.456 890.787 145.145 129.415 124.124 1.289.471 0 1334051,97

Γραμμι 3.β
Κδια Ζςοδα που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται για 

πρϊτθ φορά
(+) (2) _Ζςοδα παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν (Π.Ο.Ε.) που βεβαιϊνονται  για πρϊτθ φορά 349.223 393 2.415 3.458 6.266 45.014 48.513 37.645 137.438 40.145 51.456 39.853 268.892 31.060 25.115 24.156 349.223 0 349.223

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
157.800 0 2.451 3.512 5.963 8.323 22.456 17.002 53.744 32.512 12.452 20.146 118.854 15.478 11.012 12.456 157.800 0 285187,05

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

ζςοδα προσ απόδοςθ ςε τρίτουσ
1.017.000 82.500 82.500 82.500 247.500 82.500 82.500 82.500 495.000 82.500 82.500 82.500 742.500 82.500 87.500 104.500 1.017.000 0 1.017.000

Α.1 11.087.655 115.038 235.330 370.927 721.295 1.103.581 356.373 650.986 2.832.233 1.379.284 1.822.527 1.657.659 7.691.704 2.783.079 331.999 280.874 11.087.654 0 10.062.477

Γραμμι 6 Διακζςιμα Σαμειακά διακζςιμα κατά τθν 31.12 του προθγοφμενου ζτουσ 2.030.917 1.717.138

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

(8513)_Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ εξαιτίασ ταμειακϊν ελλειμμάτων
2.030.917 1.717.138

A.2 13.118.571

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) 1.130.720 94.218 94.218 94.218 282.654 94.218 94.218 94.218 565.308 94.218 94.218 94.218 847.962 94.218 94.218 94.322 1.130.720 0 1.130.620

Γραμμι 2 Λοιπά ζξοδα χριςθσ (6)_Ζξοδα Χριςθσ(-) (60) _Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 3.315.116 52.136 136.952 232.145 421.233 247.368 325.895 235.615 1.230.111 375.895 297.541 395.145 2.298.692 372.723 342.558 301.143 3.315.116 0 3.209.935

Γραμμι 3 Δαπάνεσ για επενδφςεισ (+) (7) _Επενδφςεισ 6.936.413 0 0 0 0 337.280 0 571.998 909.278 1.247.390 1.680.426 203.400 4.040.494 1.328.000 1.032.106 535.813 6.936.413 0 5.691.592

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

υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.)
709.705 21.531 247.985 89.541 359.056 69.473 281.176 0 709.705 0 0 0 709.705 0 0 0 709.705 0 727.710

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

χρθματοδότθςθσ ΠΔΕ
1.017.000 82.500 82.500 102.500 267.500 89.500 82.500 82.500 522.000 82.500 82.500 82.500 769.500 82.500 82.500 82.500 1.017.000 0 1.017.000

B.1 13.108.954 250.385 561.655 518.404 1.330.443 837.839 783.789 984.331 3.936.402 1.800.003 2.154.685 775.263 8.666.353 1.877.441 1.551.382 1.013.778 13.108.954 0 11.776.857

Γραμμι 6 Αποκεματικό (9)_Αποκεματικό 9.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Β.2 13.118.572

Γ.1 709.805 387770

Γ.2 720.125 732.154 600.145 600.145 508.541 389.561 251.296 251.296 195.215 125.145 98.123 98.123 75.965 50.145 0 0

Δ 1.895.570 1.569.245 1.421.768 1.421.768 1.687.509 1.260.093 926.748 926.748 506.029 173.871 1.056.267 1.056.267 1.961.904 742.521 9.617 9.617

Ε 1.175.445 837.091 821.623 821.623 1.178.968 870.532 675.452 675.452 310.814 48.726 958.144 958.144 1.885.939 692.376 9.617 9.617

Η Διαφορά για ςυμφωνία Ρ/Υ (85) Προβλζψεισ μη είςπραξησ βεβαιωμζνων κατά τα ΠΟΕ 1.580.863

Θ.1 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εςόδων 1-5" + "Προςαρμοςμζνο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 14.699.435

Θ.2 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 14.699.435

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.                                                                         ΔΘΜΟ ΣΡΟΙΗΘΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝΟΝΟΜΑ ΦΟΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2022
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