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το Παλαιό Υάληρο, σήμερα 4 Αυγούστου 2021, ημέρα Σετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το 
Δημοτικό υμβούλιο, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, βάσει της  ΠΝΠ (ΥΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΛΠΦ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) του 
Τπουργείου Εσωτερικών «ύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 
νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19», της ΚΤΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/24.07.2021, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 19805/30.07.2021 πρόσκληση του 
Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς υμβούλους και στο 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, και του άρθρου  9 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.. 

Διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα (βάσει του άρθρου 69 παρ.2 του Ν.3852/2010 και της με αρ. 
583/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της με αρ. Α4324/2019 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πειραιά), πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 28, ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ      ΑΠΟΝΣΕ  

1. Αλιμπέρτης Α. 
2. Ανδικοπούλου Β. 
3. Αρκουμάνης Ι. 
4. Ασημακόπουλος Γ. 
5. Βασιλείου Γ. 
6. Βατίστας Μ. 
7. Βουλγαράκης Α. 
8. Γαρδίκης Ν. 
9. Γιάκοβλεφ Ν. 
10. Γουλιέλμος Ι. 
11. Δούμας Α. 
12. Ζάγκα Μ. 
13. Θανόπουλος Ι. 
14. Κορόμηλος Α. 
15. Κουερίνης Ν. 
16. Κουμεντάκος Μ. 
17. Κωττάκης Ε. 
18. Μεταξάς . 
19. Μιχαηλίδης Μ. 

 

 
20. Μιχαλοπούλου Μ. 
21. Μπίτσικας Ι. 
22. Μπόγρης Δ. 
23. Πανταζής Α.  

24. Παπακωστόπουλος Φ. 
25. ίμος Ι. 
26. Σρύφων Μ. 
27. Υιλιππόπουλος Ν. 
28. Φαρδαβέλλας Κ. 

 
 
 
 

 
1. Αθανασούλα-

Ρωμανιουδάκη Μ. 
2. Αναγνωστόπουλος Α. 
3. Αντωνιάδου Μ. 
4. Βουλγαρέλλης Ι. 
5. Κατσένης Ν. 
6. Λίτινα Α. 
7. Μαυρακάκης . 
8. Μητρέλλος Δ. 
9. Μιχαλόπουλος Ν. 
10. Μπεφόν Α. 
11. Πιτούλης Δ. 
12. Σεντόμας Κ. 
13. Φρυσοβερίδης Ν. 

 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

 
ΘΕΜΑ :   6ο 

 

ΑΔΑ: 6534ΩΞΕ-Η3Ο



Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.     
19794/30.07.2021 έγγραφο του Δημάρχου Π. Υαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
υμβουλίου, που έχει ως εξής:  
 
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για την 
έγκριση αναμόρφωσης χεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2021. 
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής : 
 

ύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΥΕΚ 18/τ.Α΄/25.01.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(Ν. 4147/13, Ν. 4172/13, Ν. 4270/14,  Ν.4316/14 , Ν. 4337/15) 
 «1. υνιστάται στο Τπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Σ.Α. (εφεξής 
Παρατηρητήριο). 
κοπός του Παρατηρητηρίου είναι: 
α) Η κατάρτιση από τους Ο.Σ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα Ο.Σ.Α., σύμφωνα με τις περιπτώσεις 
β' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισμένων 
προϋπολογισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία, καθώς και η 
παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών και  
β) η διαχρονική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών της Σοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Τποτομέα Ο.Σ.Α., 
κατά την έννοια του άρθρου 14 της παραγράφου 1 των περιπτώσεων β' και δ' του ν. 4270/2014 (Α' 143), η μέριμνα 
για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των Ο.Σ.Α. και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή 
εισηγήσεων σχετικά με δημοσιονομικές πολιτικές που το κράτος ή οι Ο.Σ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα 
ενδείκνυται να υλοποιήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια 
των τελευταίων. 
2. Έργο του Παρατηρητηρίου είναι: 
 
α) Η κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης των 
Ο.Σ.Α. και των νομικών προσώπων του Τποτομέα, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων προς τα καθ' ύλην αρμόδια 
όργανα της Κεντρικής Διοίκησης για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την 
οικονομική βιωσιμότητα των Ο.Σ.Α. 
β) Η μέριμνα για την κατάρτιση από τους Ο.Σ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα που εντάσσονται στο Μητρώο 
Υορέων Γενικής Κυβέρνησης, υλοποιήσιμων και τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, σύμφωνα με τους 
στόχους και τα όρια των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής τρατηγικής, παρέχοντας γνώμη επί των σχεδίων αυτών στους φορείς αυτούς, στην 
αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή και στον Τπουργό Εσωτερικών. 
γ) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ως άνω φορέων σε τριμηνιαία βάση. 
δ) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των Ο.Σ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των 
περιπτώσεων αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
επόμενου άρθρου. 
………………....................................................................................................................... ................». 

 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. οικ.: 1288/10.01.2013 (ΥΕΚ 

31/τ.Β΄/11.01.2013) απόφαση ΤΠ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΤΠ.Ε. 14916/16.04.2013 (ΥΕΚ 
173/17.04.2013 τεύχος Τ.Ο.Δ.Δ.) με την οποία συγκροτήθηκε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων.  
 

Με την ΚΤΑ 7261 (ΥΕΚ 450/Β/26-02-2013) των Τπ. Εσωτερικών και Οικονομικών: “Καθορισμός 
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την 
εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του N. 4111/2013” -όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει [σχετ. οι υπ’αριθμ. 41273/15-10-2013 (ΥΕΚ 2676 Β΄ 21-10-2013) και 30040/24-7-2013 (ΥΕΚ 
1858 Β΄ 30-7-2013) όμοιες κοινές αποφάσεις]-  ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω. 

 
Σο Παρατηρητήριο παρακολουθεί (άρθ. 4Ε του Ν. 4111/13 όπως συμπληρ. με το άρθ. 202 του Ν. 4555/18) 

την εφαρμογή του ΟΠΔ, την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΣΑ και των νομικών του προσώπων και την 
ισοσκέλισή τους, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αρ. 
2816/30.01.2018 Τ.Α. (ΥΕΚ 350/Β/07.02.2018). Σο Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου 
προϋπολογισμού του Ο.Σ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις. Σο Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή 
υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 149 του Ν. 4270/2014. 
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Με την ΚΤΑ 34574/05.07.2018 (ΥΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) 
καθορίζεται η διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των 
προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από 
το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των OTA. την ανωτέρω ΚΤΑ αναφέρονται τα εξής: « 1. …………………………………..Σο ΟΠΔ 
συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών 
αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και 
οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Σο ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει τους 
Πίνακες τοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠΔ των συνδέσμων, των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν 
περισσότεροι του ενός φορείς και των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης περιλαμβάνει τον Πίνακα τοχοθεσίας 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εν λόγω φορέων. 
2. Ο Πίνακας τοχοθεσίας 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. 
3. Οι στόχοι καθορίζονται  
α) σε επίπεδο μήνα και  
β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-επτ. 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. 
4. 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. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…..» 

το άρθρο 4 της ΚΤΑ 34574/05.07.2018 ορίζεται η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ. 
Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι, 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. Οι πίνακες του ΟΠΔ αναρτώνται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του 
ΤΠ.Ε.  

Επιπλέον  στο άρθρο 3 «Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ» της ανωτέρω ΚΤΑ 
προβλέπονται τα εξής :  1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων τοχοθεσίας  
Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Υεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την 
αναμόρφωση αυτή λαμβά- νονται 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 που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της 
παρούσας. 
2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος 
Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν 
απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. 
3. Η επικαιροποίηση του υποτομέα S1313 «Σοπική Αυτοδιοίκηση» του ΜΥΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό 
φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του OTA, εφόσον εντάσσεται στη Γενική 
Κυβέρνηση νομικό πρόσωπο του OTA. Η αναμόρφωση πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από το μήνα 
δημοσίευσης της τροποποίησης του ΜΥΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου 
που έπεται της προθεσμίας αυτής. 

Με τη με αρ. 240/2020 ΑΔ ψηφίστηκε το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021.  
 

Mε τη με αρ. 22/2021 Απόφαση Διοικητικού υμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση χεδίου Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2021 του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί ταθμοί Δήμου Π. Υαλήρου»  και με 
τη με αρ. 18/2021 Απόφαση Διοικητικού υμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. 
Υαλήρου». 
Eπί του θέματος ελήφθη η με αρ. 259/2021 ΑΟΕ. 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  

 
Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , την ΚΤΑ 7261/22.2.2013 των Τπ. 
Εσωτερικών και Οικονομικών,   όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , τα άρθ. 70  & 149  του Ν. 4270/2014, την υπ’αρ. 
2816/30.01.2018 Τ.Α. , την ΚΤΑ 34574/05.07.2018, την  ΚΤΑ οικ. 55905/29.07.2019, ΥΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’, 
την υπ’αρ. 239/18.12.2020 απόφαση του Δ.. (68Ε1ΨΞΕ-Τ84) περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2021, που 
εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 20406/22.02.2021 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. 
εισερχ. 5504/23.02.2021) , τη με αρ. 240/2020 AΔ, τη με αρ. 22/2021 Απόφαση Διοικητικού υμβουλίου του 
ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί ταθμοί Δήμου Π. Υαλήρου»  και  τη με αρ. 18/2021 Απόφαση Διοικητικού 
υμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Υαλήρου», τους πίνακες στοχοθεσίας, τη με 
αρ. 259/2021 ΑΟΕ, την ανωτέρω εισήγηση  και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις  
 

Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Σ Α  Π Λ Ε Ι Ο Χ Η Υ Ι Α  

   (26 υπέρ- 1 κατά: Γαρδίκης Ν.) 
 
Εγκρίνει την  Σροποποίηση χεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) για το έτος 2021 του 

ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί ταθμοί Δήμου Π. Υαλήρου» (πίνακας 1) και του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και 

Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Υαλήρου» (πίνακας 2), όπως εμφανίζονται στα συνημμένα κείμενα που 

αποτελoύν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  103/2021. 
 

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός ύμβουλος κ. Μπίτσικας Ιω.  
 

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»), το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: 
 « 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων 
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της 
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον 
ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής 
προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.  

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από 
την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή 
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον 
δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου 
ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων ». 

Ψστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΦΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του 
Τπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας ΟΣΑ εξακολουθούν 
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του 
Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των 

http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10010_kya_7261.pdf#_blank
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10010_kya_7261.pdf#_blank
https://dimosnet.gr/blog/laws/284162/
ΑΔΑ: 6534ΩΞΕ-Η3Ο



αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΣΑ συνεχίζει να ασκείται από τον υντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Υαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΥΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Χηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 στ). 
ύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020,  οι  πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο  γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Σεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, 
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η 
επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΨΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΡΟΜΗΛΟ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
 

 
Π. Υάληρο, 24.08.2021 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο ΔΗΜΑΡΦΕΤΨΝ 

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΝΣΑΖΗ 
 

http://www.palaiofaliro.gr/
ΑΔΑ: 6534ΩΞΕ-Η3Ο



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 0 0 0 0 0 0 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

550.000 40.367 36.720 52.555 129.641 65.490 148.529 66.241 409.902 49.495 0 0 459.397 0 0 90.603 550.000 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

1.549.475 5.930 203.920 490 210.340 313.744 238.853 14.143 777.080 48.380 277.298 44.616 1.147.373 213.028 47.175 141.899 1.549.475 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 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
891.500 71.992 72.449 72.020 216.461 70.852 71.895 71.913 431.121 70.242 69.514 68.429 639.306 69.809 70.111 112.274 891.500 0

Α.1 2.990.975 118.288 313.089 125.065 556.442 450.086 459.278 152.297 1.618.102 168.118 346.812 113.045 2.246.076 282.836 117.285 344.777 2.990.975 0 0

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 382.809

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

(8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων
382.809

A.2 3.373.784

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) 2.020.625 180.000 180.000 180.000 540.000 180.000 180.000 180.000 1.080.000 175.000 175.000 160.000 1.590.000 150.000 100.000 180.625 2.020.625 0

Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 416.106 3.437 6.741 6.534 16.712 3.417 14.282 19.577 53.988 23.629 17.017 15.821 110.455 20.636 16.458 268.557 416.106 0

Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 7.000 22.000 0 32.000 0

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

υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
501 0 501 0 501 0 0 0 501 0 0 0 501 0 0 0 501 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
891.000 71.992 73.161 72.002 217.154 70.196 70.899 71.545 429.795 69.588 69.446 68.429 637.258 68.966 69.786 114.990 891.000 0

B.1 3.360.232 255.428 260.403 258.536 774.367 253.613 265.181 271.123 1.564.284 268.216 264.463 244.250 2.341.214 246.602 208.244 564.172 3.360.232 0 0

Γραμμή 6 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 13.551

Β.2 3.373.784

Γ.1 501

Γ.2 203.000 199.000 213.816 213.816 16.000 10.000 14.000 14.000 14.000 10.000 13.000 13.000 16.000 20.000 0 0

Δ 245.669 298.355 164.884 164.884 361.356 555.453 436.627 436.627 336.529 418.877 287.671 287.671 323.906 232.947 13.551 13.551

Ε 42.669 99.355 -48.932 -48.932 345.356 545.453 422.627 422.627 322.529 408.877 274.671 274.671 307.906 212.947 13.551 13.551

Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 2.860

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 3.376.644

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 3.376.644

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

 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)

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.                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2021

ΑΔΑ: 6534ΩΞΕ-Η3Ο



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 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟ 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1.117.528 11.842 11.969 13.307 37.117 278.186 52.605 12.000 379.909 90.000 85.000 30.000 584.909 280.000 75.000 177.619 1.117.528 0 1108327,8

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
246.000 10.698 10.707 11.078 32.483 11.009 12.110 13.000 68.602 16.000 13.000 15.000 112.602 20.000 20.000 93.398 246.000 0 246000

Α.1 1.363.528 22.540 22.676 24.385 69.600 289.195 64.715 25.000 448.510 106.000 98.000 45.000 697.510 300.000 95.000 271.017 1.363.528 0 1.354.828

Γραμμι 6 Διακζςιμα Σαμειακά διακζςιμα κατά τθν 31.12 του προθγοφμενου ζτουσ 243.419

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

είςπραξθσ εξαιτίασ ταμειακϊν ελλειμμάτων
243.419 121505,13

A.2 1.606.947 1476332,93

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) 323.274 27.156 26.931 28.413 82.500 27.218 28.731 28.000 166.449 28.000 28.800 28.800 252.049 29.000 29.000 13.225 323.274 0 362975
Γραμμι 2 Λοιπά ζξοδα χριςθσ (6)_Ζξοδα Χριςθσ(-) (60) _Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 758.795 911 28.277 24.529 53.716 22.231 52.471 75.000 203.418 60.000 65.000 85.000 413.418 95.377 150.000 100.000 758.795 0 662100
Γραμμι 3 Δαπάνεσ για επενδφςεισ (+) (7) _Επενδφςεισ 184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 3.000 50.000 58.000 54.000 0 72.000 184.000 0 146000

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

(Π.Ο.Ε.)
95.326 0 928 0 928 2.970 27.890 25.000 56.787 13.000 0 18.750 88.537 6.789 0 0 95.326 0 59750

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

ΠΔΕ
244.000 10.698 12.103 11.079 33.879 10.871 15.000 15.000 74.751 16.000 15.000 15.000 120.751 20.000 20.000 83.249 244.000 0 244000

B.1 1.605.396 38.764 68.238 64.021 171.024 63.290 124.092 143.000 501.406 122.000 111.800 197.550 932.756 205.166 199.000 268.474 1.605.396 0 1.474.825

Γραμμι 6 Αποκεματικό (9)_Αποκεματικό 1.551 1507,93

Β.2 1.606.947 1476332,93

Γ.1 153.524

Γ.2 116.504 119.939 129.246 129.246 167.038 131.575 119.773 119.773 105.000 85.000 67.000 67.000 59.000 51.000 1.551 1.551

Δ 227.195 181.632 141.996 141.996 367.900 308.524 190.524 190.524 174.524 160.724 8.174 8.174 103.008 -992 1.551 1.551

Ε 110.691 61.693 12.749 12.749 200.863 176.949 70.751 70.751 69.524 75.724 -58.826 -58.826 44.008 -51.992 0 0

Η Διαφορά για ςυμφωνία Ρ/Υ (85) Προβλζψεισ μη είςπραξησ βεβαιωμζνων κατά τα ΠΟΕ 91.518 0

Θ.1 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εςόδων 1-5" + "Προςαρμοςμζνο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 1.698.465

Θ.2 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 1.698.465

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.                                                                         ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤΟΝΟΜΑ ΦΟΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021

ελίδα 1 από 1

ΑΔΑ: 6534ΩΞΕ-Η3Ο
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