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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός:2/2021 

Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Δράσης Δήμου Ωραιοκάστρου για το έτος  2021.  
  
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 17-2-2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα       
18:00,  το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε δια τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της 
υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ, σύμφωνα α) με το 
άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-
2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ), Α.Π. 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), Α.Π. 
60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 77233/ 13-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π. 136/22080/30-11-2020 Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 
22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 
431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
2868/12-2-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε 
καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα 
τριών   (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα   (31): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
14. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
16. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ 

ΕΥΔΟΞΙΑ 
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
20. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
22. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
23. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
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24. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

25. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
26. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
27. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
30. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
31. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  80 και 81 
του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παρών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παρών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Παρούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος  Παντελεήμων Τσακίρης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη. 
 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Σταυρίδου Στυλιανή 
για την τήρηση των πρακτικών. 
  
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κα. Ευαγγελία Δρόσου,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού 
ανέγνωσε το     3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 
 
Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού 
του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό 
αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, 
για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. (παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως 
προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18). 
 
Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA ελέγχει την ορθή 
εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). 
 
Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων 
σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε 
στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων 
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υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη 
ορίζονται στο άρθρο 2. 
 
Το ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας 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 Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εν λόγω φορέων. 
(παρ.1 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) 
(παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του 
Ν.4555/18). 
 
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. (παρ.2 άρθρο 1 ΚΥΑ 
34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 
 
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 τη μηνιαία κατανομή 
αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ 
34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 
 
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. (παρ.4 
άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 
 
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 
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οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του 
πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). (παρ.5 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 
(ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 
  
Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των ανωτέρω προϋποθέτει ότι το Χρηματικό / 
Ταμειακό Υπόλοιπο του προϋπολογισμού ισούται με τα Διαθέσιμα της 
προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Ενδεχόμενη διαφορά ανάμεσα στα δύο 
μεγέθη μεταβάλλει ισόποσα και αντίστροφα και τον στόχο του οικονομικού 
αποτελέσματος ΟΠΔ. (ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018). 
 
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. (παρ.6 άρθρο 1 ΚΥΑ 
34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 
  
Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται 
με βάση τις εξής αρχές: 
α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι 
απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των 
εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να 
καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά 
την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των 
Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων 
οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των 
απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. 
β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση 
ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση 
πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν 
εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για 
δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. 
Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το 
εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του 
οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). (παρ.6 άρθρο 1 ΚΥΑ 
34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’). 
 

καλούμε  το Συμβούλιο να εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Δράσης του Δήμου Ωραιοκάστρου για το έτος 2021, όπως αυτό 
παρατίθεται παρακάτω.  
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει 
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και  καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την 
απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Την παραπάνω εισήγηση  
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων 
3. Τις διατάξεις του αρ.  4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του με τα άρθρα 76 και 77 ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 ν.4270/2014 
(Α΄ 143). 

4. Το υπ' αριθμ. 01/2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 

5. Την υπ' αριθμ. 2/2021 (ΑΔΑ: 69ΦΑΩΗΖ-ΔΨΥ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

6. Την υπ' αριθμ. 45/2021 (ΑΔΑ:ΡΕΠΙΩΗΖ-ΚΚΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
7. Το Α.Π. 2350/06-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
8. Την  παρ.1 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) 

(παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18).  
9. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021.  
 
 

 
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία  

 
Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ωραιοκάστρου 
του έτους 2021, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 

        
      Εγκρίνουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου έτους 2021 και οι 

Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
 
Οι Δ.Σ. Ε. Καραστερίου, Α. Μοδίτσης, Π. Σκαρλάτος, Θ. Ματσουκατίδης, Κ. Τζίκας, Α. 
Πολυχρονίδης, Παρισόπουλος Γ., Η. Τσακαλίδης, Η. Λαζαρίδης, Β. Μαντά, Γ. Εδιρνέλης και 
Χατζηευαγγέλου Π. δήλωσαν παρών. 
Ο Δ.Σ. Α. Θεμελής καταψήφισε. 
 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος 
κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    υπογραφή 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ευαγγελία Δρόσου 
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Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 
Δράσης 

 
του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
 

΄Ετους 2021 
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Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 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)

4.939.158 411.596 411.596 411.596 1.234.789 411.596 411.596 411.596 2.469.579 411.596 411.596 411.596 3.704.368 411.596 411.596 411.596 4.939.158 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

15.953.688 1.329.474 1.329.474 1.329.474 3.988.422 1.329.474 1.329.474 1.329.474 7.976.844 1.329.474 1.329.474 1.329.474 11.965.266 1.329.474 1.329.474 1.329.474 15.953.688 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

6.641.708 553.476 553.476 553.476 1.660.427 553.476 553.476 553.476 3.320.854 553.476 553.476 553.476 4.981.281 553.476 553.476 553.476 6.641.708 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 2.631.031 219.253 219.253 219.253 657.758 219.253 219.253 219.253 1.315.516 219.253 219.253 219.253 1.973.273 219.253 219.253 219.253 2.631.031 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 388.820 32.402 32.402 32.402 97.205 32.402 32.402 32.402 194.410 32.402 32.402 32.402 291.615 32.402 32.402 32.402 388.820 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 2.879.500 239.958 239.958 239.958 719.875 239.958 239.958 239.958 1.439.750 239.958 239.958 239.958 2.159.625 239.958 239.958 239.958 2.879.500 0

Α.1 33.433.905 2.786.159 2.786.159 2.786.159 8.358.476 2.786.159 2.786.159 2.786.159 16.716.952 2.786.159 2.786.159 2.786.159 25.075.429 2.786.159 2.786.159 2.786.159 33.433.905 0 0

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 11.796.607

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

11.409.646

A.2 45.230.512ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                         ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2021
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