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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
Στην Ερμούπολη σήμερα 5 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 24277/31-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), 
τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για 
λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.81558 ΦΕΚ 6290/29-12-2021 τεύχος δεύτερο. 
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                   

2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ                                    

5. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

7. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ  1 

ΘΕΜΑ 1o:  Έγκριση ή μη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ 2022) Δήμου Σύρου 
- Ερμούπολης. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
24149/29-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ : Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ 2022) Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 
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Με την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας 
παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.- Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ 
και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή 
επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την 
κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων. 
Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον 
προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες 
που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των 
νομικών προσώπων του OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους OTA προς ενσωμάτωση 
στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.      Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, 
οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο 
Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των 
OTA και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους 
στόχους. 
Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους 
στόχους των υπόχρεων φορέων 
α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση 
και 
β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και 
των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών 
Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη  διάρκεια του 
έτους  με  βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
Οι στόχοι καθορίζονται 
α) σε επίπεδο μήνα και 
β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). 
Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα 
των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς 
και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 
Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το 
σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. 
Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ 
της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων 
στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του 
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της 
περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται 
σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του OTA μέσω της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει 
εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος 
θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). 
Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης 
προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού 
έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων 
έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, 
ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του 
άρθρου 3.  
Με το υπ’ αριθ. 80438/03.11.2021 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. το Υπουργείο ενημερώνει για την τροποποίηση 
πινάκων στοχοθεσίας 2022 των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών και δίνει οδηγίες για την υποβολή τους. 
Με το απ.23328/16-12-2021 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής διαβιβάσθηκε προς έγκριση  η 24/2021 
απόφασή της με θέμα «Προσχέδιο Π/Υ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης έτους 2022» προς την Οικονομική 
Επιτροπή, το οποίο στη συνέχεια μετά την έγκρισή του (ΑΔΑ: ΩΝΝ4ΩΗΟ-Υ99), εμπρόθεσμα 
ενσωματώθηκε  στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με το 
υπ. αριθμ.2359/23-12-2021 έγγραφό του, με Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 του «ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» 
αναφέρει… 
Γ. Γνώμη του επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022  
Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:  
1. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο,  
2. Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την 55040/21.07.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου 
«Συχνές Ερωτήσεις για προϋπολογισμού ΟΤΑ 2022», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της 
διενεργούμενης αξιολόγησης. 
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Βάσει αυτής της εισηγητικής έκθεσης και του διαμορφωμένου μέχρι σήμερα προϋπολογισμού, όπως αυτός 
θα εισαχθεί προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, τηρουμένων και των προαναφερόμενων διατάξεων, 
θέτουμε υπόψη το συνημμένο σχέδιο του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2022 και παρακαλούμε αφού καταρτίσετε 
αυτό, να το υποβάλλετε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του.» 
 

2. Την με αρ. πρωτ. 24277/31-12-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

3. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2021». 

 

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.
 
 
5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει το Ο.Π.Δ. του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης έτους 2022 και υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα 
με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης. 

  

6. Την γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.:Πιταούλης Ιωάννης, Φωτεινιάς Νικόλαος, Αληφραγκής Μηνάς, Μαραγκού 
Κανδιώ, Κουταβάς Παναγιώτης σύνολο πέντε (5) ψήφοι.  
Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της μείζονος μειοψηφίας και μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, Αλέξανδρος Αθανασίου και Γεώργιος Δούναβης, για τους ίδιους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 348/20-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση ή μη προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, οικ. έτους 2022». 

 

7.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει το Ο.Π.Δ. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έτους 2022 και εισηγείται αυτό προς έγκριση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επισυνάπτεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                  
                                                                                     
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
 
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 
  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                   ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                  ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                      
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Σελίδα 1 από 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                         ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

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 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 4.894.604,22 132.000,00 418.000,00 372.000,00 922.000,00 318.000,00 421.000,00 589.000,00 2.250.000,00 438.000,00 296.000,00 347.000,00 3.331.000,00 358.000,00 467.000,00 738.604,22 4.894.604,22 0,00 0,00

Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. 6.362.003,44 49.000,00 123.000,00 429.000,00 601.000,00 612.000,00 683.000,00 797.000,00 2.693.000,00 1.146.000,00 596.000,00 402.000,00 4.837.000,00 682.000,00 531.000,00 312.003,44 6.362.003,44 0,00 0,00

Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα  4.602.759,47 77.000,00 154.000,00 340.000,00 571.000,00 401.000,00 371.000,00 496.000,00 1.839.000,00 421.000,00 494.000,00 446.000,00 3.200.000,00 601.000,00 356.000,00 445.759,47 4.602.759,47 0,00 0,00

Γραμμή 3.β (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά 853.500,00 132.500,00 271.000,00 167.000,00 570.500,00 71.000,00 18.000,00 103.000,00 762.500,00 14.000,00 7.000,00 39.000,00 822.500,00 13.000,00 11.000,00 7.000,00 853.500,00 0,00 0,00

Γραμμή 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ 114.229,63 7.000,00 16.000,00 12.000,00 35.000,00 17.000,00 11.500,00 5.500,00 69.000,00 14.000,00 8.000,00 6.500,00 97.500,00 8.500,00 7.000,00 1.229,63 114.229,63 0,00 0,00

Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα 3.016.000,00 365.000,00 217.000,00 234.000,00 816.000,00 303.000,00 248.000,00 251.000,00 1.618.000,00 271.000,00 256.000,00 249.000,00 2.394.000,00 243.000,00 251.000,00 128.000,00 3.016.000,00 0,00 0,00

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 19.843.096,76 762.500,00 1.199.000,00 1.554.000,00 3.515.500,00 1.722.000,00 1.752.500,00 2.241.500,00 9.231.500,00 2.304.000,00 1.657.000,00 1.489.500,00 14.682.000,00 1.905.500,00 1.623.000,00 1.632.596,76 19.843.096,76 0,00 0,00

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 5.888.902,19 0

Γραμμή 7 Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο 5.888.902,19 0

A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6) 25.731.998,95

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 6.726.356,51 762.000,00 542.000,00 567.000,00 1.871.000,00 529.000,00 564.000,00 542.000,00 3.506.000,00 578.000,00 562.000,00 573.000,00 5.219.000,00 541.000,00 546.000,00 420.356,51 6.726.356,51 0,00 0,00
Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού( + ) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους 6.438.670,21 136.000,00 194.000,00 312.000,00 642.000,00 209.000,00 261.000,00 1.033.000,00 2.145.000,00 296.000,00 743.000,00 479.000,00 3.663.000,00 783.000,00 519.000,00 1.473.670,21 6.438.670,21 0,00 0,00
Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 8.521.649,27 20.000,00 87.000,00 191.000,00 298.000,00 708.000,00 377.000,00 699.000,00 2.082.000,00 1.128.000,00 344.000,00 1.450.000,00 5.004.000,00 934.000,00 694.000,00 1.889.649,27 8.521.649,27 0,00 0,00

Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ 722.922,09 120.000,00 243.000,00 319.000,00 682.000,00 40.922,09 0,00 0,00 722.922,09 0,00 0,00 0,00 722.922,09 0,00 0,00 0,00 722.922,09 0,00 0,00

Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.133.626,86 371.000,00 229.000,00 243.000,00 843.000,00 307.000,00 262.000,00 265.000,00 1.677.000,00 283.000,00 269.000,00 257.000,00 2.486.000,00 251.000,00 263.000,00 133.626,86 3.133.626,86 0,00 0,00

B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) 25.543.224,94 1.409.000,00 1.295.000,00 1.632.000,00 4.336.000,00 1.793.922,09 1.464.000,00 2.539.000,00 10.132.922,09 2.285.000,00 1.918.000,00 2.759.000,00 17.094.922,09 2.509.000,00 2.022.000,00 3.917.302,85 25.543.224,94 0,00 0,00

Γραμμή 6 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 188.774,01 0

Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) 25.731.998,95

Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 741.166,05

Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 804.000,00 630.000,00 520.000,00 520.000,00 539.000,00 572.000,00 615.000,00 615.000,00 685.000,00 705.000,00 602.000,00 602.000,00 598.000,00 488.000,00 0,00 0,00

Δ  Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 5.242.402,19 5.146.402,19 5.068.402,19 5.068.402,19 4.996.480,10 5.284.980,10 4.987.480,10 4.987.480,10 5.006.480,10 4.745.480,10 3.475.980,10 3.475.980,10 2.872.480,10 2.473.480,10 188.774,01 188.774,01

Ε  Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 4.438.402,19 4.516.402,19 4.548.402,19 4.548.402,19 4.457.480,10 4.712.980,10 4.372.480,10 4.372.480,10 4.321.480,10 4.040.480,10 2.873.980,10 2.873.980,10 2.274.480,10 1.985.480,10 188.774,01 188.774,01

Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 3.072.924,99 0

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 28.804.923,94

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 28.804.923,94

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 
Τιμή = 0 => Ταύτιση 

Στοχοθεσίας και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

(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 το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)( + ) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές

(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:  Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) 
_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 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

(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

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη 
φορά

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

(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα 
προς απόδοση σε τρίτους

5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη 
είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και 
Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.)

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

ΑΔΑ: ΨΛΨΜΩΗΟ-ΑΣ3
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