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∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                               Από τα πρακτικά 7ης/17-06-2021  

                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  19 

 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 7 από 17/06/2021 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 7/1065/10-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 304/22η/21-10-2019 (Α∆Α: 6ΟΓΘΩΚΥ-5ΧΕ), την υπ’ αριθµ. 

13/2η/09-01-2020 (Α∆Α: Ω∆ΤΠΩΚΥ-9Θ4), την υπ’ αριθµ. 91/17η/23-06-2020 (Α∆Α: ΩΨΞ4ΩΚΥ-

4ΝΕ), την υπ’ αριθµ. 142 /21η/3-8-2020 (Α∆Α: 6ΖΘΧΩΚΥ-93Η) και την υπ’ αριθµ. 143/21η/3-8-2020 

(Α∆Α: ΨΠ82ΩΚΥ-ΛΓΥ),  αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  

 

ΓΙΑ 

«Υποβολή για έγκριση του αναµορφωµένου πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων 

οικονοµικού έτους 2021 του ‘’Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)          

∆ήµου Ν. Ιωνίας». 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  

 

ΜΕΛΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΠΕΝΟΣ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 

ΜΠΡΟΛΙΟΥ), ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΦΑΝΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΟΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΛΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΟΥΣ∆ΕΚΗΣ (αναπληρωµατικό µέλος της 
κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΓΚΑ), ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (αναπληρωµατικό µέλος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ), ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΣΗ  

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 

επίδοσης ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ). 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Ιωάννη Ιωάννου. 

          Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 925/19-05-

2021 εισήγηση µε θέµα: «Υποβολή για έγκριση του αναµορφωµένου πίνακα στοχοθεσίας 

οικονοµικών αποτελεσµάτων οικονοµικού έτους 2021 του ‘’Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & 

Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας”», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

«Έχοντας υπ΄ όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ.  34574/18 ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασίας 
στοχοθεσίας, υπολογισµού οικονοµικών αποτελεσµάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισµών των 

ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το 

Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» 

2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλµατος µε 
δηµοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας. 

3. Την υπ’ αριθµ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων 

για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆.) και την εφαρµογή του 

Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της .  
34574/18 ΚΥΑ  προβλέπεται ότι : «η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Για όσα θέµατα δε ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η µε 
αριθ. 7261/22.02.2013 (Β΄450) απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. 

4. Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του 

Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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5. Το άρθρο 202 του Ν.4555/18 περί «Μεταρρύθµισης του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
..Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 

6. Το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών µε θέµα «Οδηγίες για την 

υποχρεωτική αναµόρφωση των ΟΠ∆ και διευκρινίσεις επί του νέου συστήµατος στοχοθεσίας και ελέγχου 

επίτευξης των οικονοµικών στόχων µέσω των ΟΠ∆» 

7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών µε θέµα «Πίνακες στοχοθεσίας 
οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονοµικού 

αποτελέσµατος ΟΠ∆» 

8. Την υπ΄αριθµ. 8/19 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Υποβολή στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων 

Ο.Τ.Α». 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 

του Ν. 4270/14, οι ∆ήµοι και τα νοµικά  πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο, 

από την ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρω ́ο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν 

Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης, το οποίο περιλαµβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων 

του  ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων  δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συµµετέχει µόνο 

αυτός). 

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων αποτυπώνει σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή 

τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού και του µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιµήσεων 

που θέτει ο Ο.Π.Α.Ν. για την χρονική πορεία πραγµατοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των 

εσόδων και των δαπανών σε ταµειακή βάση, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου, καθώς και σωρευτικά από την 

αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του µήνα.  

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποοµάδες, οι οποίες αποτελούν οµαδοποιήσεις 
συγκεκριµένων Κωδικών Αριθµών (ΚΑ) του προϋπολογισµού.  Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων 

καθορίζει το στόχο ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ της εξεταζόµενης περιόδου και ακολούθως το στόχο 

για το ύψος των συνολικών ταµειακών διαθεσίµων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος 
ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του ταµειακού αποτελέσµατος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο 

τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτος, ο στόχος του οικονοµικού αποτελέσµατος 
διαµορφώνεται σε µηδέν, τιµή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Ο.Π.Α.Ν. µέσω της υλοποίησης 
του προϋπολογισµού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεµατικό τότε κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, 
ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος θα πρέπει να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε αυτό του αποθεµατικού. 

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών 

Οικονοµικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους 
καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων  σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο µπορούσε να 

αξιοποιηθεί, προκειµένου να αποδοθεί πρόγραµµα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε µε βάση την 

αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαµβανοµένου του χρηµατικού υπολοίπου. 

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθµός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το 

οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονοµικού 

αποτελέσµατος ΟΠ∆ άνω του 10%, ενηµερώνει, εντός ενός µηνός από τη λήξη του τριµήνου, τον φορέα, την 

αρµόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους 
για τη διόρθωση της απόκλισης . 

          Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/18  των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών προβλέπεται ότι οι στόχοι 
εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του 

ΟΠ∆ αναµορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και 
έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναµόρφωση αυτή λαµβάνονται υπόψη 

τα πραγµατικά αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της 
στοχοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την 

υποχρεωτική αναµόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανοµή των στόχων τηρώντας τις αρχές και 
τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας. 

Ο Ο.Π.Α.Ν. µε την υπ αρ. 49/14η/23-12-2020 (Α∆Α: Ψ467ΟΛ04-ΞΥ4) απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου προέβη σε έγκριση του ‘’Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων  οικονοµικού έτους 
2021 του νοµικού προσώπου Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.)’’. 

Επιπλέον µε την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 27402/08-03-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής επικυρώθηκε ο προϋπολογισµός του 2021 και στη συνέχεια προχωρήσαµε στην αναµόρφωση του Π/Υ 

µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα, όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31/12/2020, στο χρηµατικό υπόλοιπο, στις 
υποχρεώσεις και στα εισπρακτέα υπόλοιπα.  

Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω σας υποβάλλουµε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, που 

συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, το οποίο διαµορφώθηκε έπειτα από την αναµόρφωση του προϋπολογισµού 

και την χρονική κατανοµή των στόχων βάσει των νέων δεδοµένων που λήφθηκαν υπόψη και παρακαλούµε 

όπως προβείτε στην έγκριση αυτού». 

 

           Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις  
απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
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ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την υπ’ αριθµ. 925/19-05-2021 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. τον νέο αναµορφωµένο πίνακα στοχοθεσίας   
3. την υπ’ αριθµ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός 

διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισµού οικονοµικών αποτελεσµάτων και παρακολούθησης των 

προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέµατα λειτουργίας του 

Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» 

4. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλµατος µε 
δηµοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας 

5. Την υπ’ αριθµ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισµός διαδικασιών και 
κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆.) και την 

εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» 

6. Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 

κύρωση της πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
7. Το άρθρο 202 του Ν.4555/18 περί «Μεταρρύθµισης του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 

8. Το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών µε θέµα «Οδηγίες για την 

υποχρεωτική αναµόρφωση των ΟΠ∆ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήµατος στοχοθεσίας 

και ελέγχου επίτευξης των οικονοµικών στόχων µέσω των ΟΠ∆» 

9. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών µε θέµα «Πίνακες 

στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του 

οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆» 

10. Την υπ΄αριθµ. 8/19 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Υποβολή στοχοθεσίας οικονοµικών 

αποτελεσµάτων Ο.Τ.Α». 

11. Την υποχρέωση του Νοµικού µας Προσώπου, καθώς είναι ενταγµένο στο καταρτιζόµενο, από την 

ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), να καταρτίσει τον Πίνακα 

Στοχοθεσίας.  
12. Την 49/14η/23-12-2020 (Α∆Α: Ψ467ΟΛ04-ΞΥ4) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε ο ‘’Πίνακας Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων  οικονοµικού έτους 2021’’ 

του νοµικού προσώπου Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) 

και στη συνέχεια ενσωµατώθηκε µε την υπ΄αριθ. 1/1η/25-01-2021 (Α∆Α: 9Β6ΖΩΚΥ-Α6Β) 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου,  η οποία ενέκρινε το Ολοκληρωµένο πλαίσιο 

∆ράσης (ΟΠ∆) για το έτος 2021 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί των -14- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας  

µε ψήφους 12 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ (ο κ. Αλέξανδρος Μπουσδέκης) και 1 ΛΕΥΚΟ (ο κ. 

Επαµεινώνδας Αργυρόπουλος) 
 

 

Την έγκριση της αναµόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων 
οικονοµικού έτους 2021 του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία Οργανισµός Πολιτισµού 

Άθλησης & Νεολαίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας», βάσει της υπ’ αριθµ. 34574/20-7-2018 ΚΥΑ ”, όπως 
αναλύεται στον συνηµµένο νέο αναµορφωµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης πράξης. 
 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 

 
           Ιωάννης Ιωάννου 

     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    

          Ιωάννης Ιωάννου 

   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1. Αγγελική Σακκαλόγλου 

2. Σπυρίδων Μπένος (αναπλ. µέλος της 

κ.∆έσποινας Μπρόλιου) 

3. Μαρία Μπελεφάντη 

4. Σωτήριος Κουφάκος 
5. Αυγερινός Σπανόπουλος 
6. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
7. Σταύρος ∆ηλές 
8. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
9. Επαµεινώνδας Αργυρόπουλος 
10. Σπυρίδων Αµανατίδης 

11. Αλέξανδρος Μπουσδέκης (αναπλ. 

µέλος της κ. Σταυρούλα Τσίγκα ) 

12. Σάββας Χατζηχαραλάµπους (αναπλ. 

µέλος του Νικολάου Μπράτιµου) 

13. Βασιλική Χαρίση 

ΑΔΑ: 68Ο2ΟΛ04-5ΕΙ



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
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο
Τιμή = 0 => Ταύτιση 

Στοχοθεσίας και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμή 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 το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)

0 0 0 0 0 0

Γραμμή 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 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

0 0 0 0 0 0

Γραμμή 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

858.748 2.167 3.167 158.506 163.840 157.906 55.425 56.405 433.575 55.405 48.525 77.125 614.629 91.135 78.965 74.020 858.748 0

Γραμμή 3.β
Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη 

φορά
(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά 5.793 0 160 733 893 100 960 260 2.213 120 1.580 3.913 1.540 160 180 5.793 0

Γραμμή 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
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα
(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα 

προς απόδοση σε τρίτους
357.750 28.728 28.725 28.709 86.162 29.876 29.714 29.714 175.466 29.714 29.714 29.714 264.608 29.714 29.714 33.715 357.750 0

Α.1 1.222.291 30.895 32.052 187.947 250.894 187.882 86.099 86.379 611.254 85.239 78.239 108.419 883.149 122.389 108.839 107.915 1.222.291 0 0

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 520.640

Γραμμή 7 Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο
5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις 

μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων
520.640

A.2 1.742.930

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

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

Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και 

Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 1.038.486 74.744 77.786 79.361 231.891 81.191 82.078 114.698 509.858 89.135 77.160 77.679 753.832 90.104 95.700 98.851 1.038.486 0

Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 253.350 810 11.102 6.801 18.714 22.575 26.532 22.440 90.259 31.342 21.520 18.832 161.952 26.290 30.000 35.109 253.350 0

Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 64.500 0 0 0 3.500 3.500 26.000 25.000 3.500 58.000 4.000 2.000 500 64.500 0

Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές 

υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
29.112 19.555 4.244 3.136 26.935 1.645 532 29.112 29.112 0 29.112 0

Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης 

ΠΔΕ
356.750 28.257 28.759 28.742 85.758 29.788 29.625 29.675 174.847 29.475 29.475 29.575 263.373 29.775 29.775 33.826 356.750 0

B.1 1.742.198 123.366 121.891 118.041 363.298 135.198 138.235 170.845 807.576 175.952 153.155 129.586 1.266.269 150.169 157.475 168.286 1.742.198 0 0

Γραμμή 6 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 732

Β.2 1.742.930

Γ.1 81.748

Γ.2 81.748 74.440 67.660 67.660 58.740 52.150 46.200 46.200 41.100 35.050 28.780 28.780 20.110 10.090 0 0

Δ 428.169 338.329 408.236 408.236 460.920 408.783 324.317 324.317 233.604 158.688 137.520 137.520 109.740 61.104 733 733

Ε 346.420 263.889 340.576 340.576 402.180 356.633 278.117 278.117 192.504 123.638 108.740 108.740 89.630 51.014 733 733

Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 5.950

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 1.748.881

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 1.748.881

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                         ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2021

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

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

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

Σελίδα 1 από 1

ΑΔΑ: 68Ο2ΟΛ04-5ΕΙ
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