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      ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

    

 

πλεδξίαζε: 33ε 

17-12-2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 33εο/17-12-2021 πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

 

Απιθμόρ απόθαζηρ: 562/2021 

 

ΘΔΜΑ: Λήψη απόθαζηρ ψήθιζηρ ηος Ολοκληπωμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) ηος 

ΔΓΝΑ έηοςρ 2022. 

 

ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6 θαη 

Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 17η ηνπ κήλα Γεκεμβπίος ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Παπαζκεςή  θαη ψξα 

12:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., χζηεξα απφ 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 15.690/13-12-21 πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα 

ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ λ. 3463/06 «Πεξί 

Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

ηα γξαθεία παξεπξέζεθε κφλνλ ν Πξφεδξνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζπλεδξίαζε έιαβε ρψξα κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο κε φια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο, ζε 

ζχλνιν επηά (7)  κειψλ έιαβαλ κέξνο θαη ηα επηά (7) κέιε. 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ: 

1. Κφθθαιεο Βαζίιεηνο, Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Υησηάθεο Νηθφιανο, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Κεθηζηάο. 

3. Παππνχο Υξήζηνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ., Γήκαξρνο Φπιήο. 
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4. Μπνπξαΐκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο.  

5. κέξνο Ησάλλεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. χκβνπινο Αλ. Αηηηθήο. 

6. Μπνπξλνχο Δπάγγεινο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Ραθήλαο. 

7. Κνζκφπνπινο Διεπζέξηνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπη. Αηηηθήο. 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 33εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δ.Γ..Ν.Α. θαη εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ εηζεγεηή ηνπ 

ζέκαηνο θαη Αλ. Πξντζηάκελν Γ/λζεο Αλ. Πξντζηάκελν Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ θ. Εαραξφπνπιν, ν 

νπνίνο ζέηεη ππφςε καο ηελ εηζήγεζή ηνπ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

 
«Ζ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σελ ππ’ αξ. 61528/28-09-20 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ αλαθνξηθά κε ηνπο 

Πίλαθεο ηνρνζεζίαο έηνπο 2021, 

 ηελ ππ’ αξ. 34574/05-07-2018 (ΦΔΚ Β΄2942/20-07-18) Κ.Τ.Α. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη 

δηαδηθαζίεο ζηνρνζεζίαο, ππνινγηζκνχ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη παξαθνινχζεζεο 

ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ OTA θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ OTA - ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ OTA. 

 ην ππ’ αξ. 44485/6-08-18 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ην νπνίν δφζεθαλ 

δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο θαη ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ κέζσ ησλ ΟΠΓ,   

 ηελ ππ’ αξηζκ. 55040/21.07.2021 (ΦΔΚ 3291/26.07.2021 ηεχρνο Β'): Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 - κεξηθή ηξνπνπνίεζε 

ηεο ππ’ αξ. 7028/2004 (Β’ 253) απφθαζεο  κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, 

 ηελ ππ’ αξ. 2816/30-01-2018 (Β'350) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ 

ελεκέξσζεο ηνπ Κφκβνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ OTA πνπ ηεξνχληαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

 ην ππ’ αξηζκ. 104534/07-12-20 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο ζρεηηθά κε 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 

Γήκσλ, ΝΠΓΓ θαη ησλ πλδέζκσλ απηψλ έηνπο 2021 – Απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά 

δηθαηνινγεηηθά, 

 ην ππ’ αξ. 4819/21 Νφκν (ΦΔΚ 129/23.07.21, η. α’) πεξί ην Σέινο Σαθήο (Πεξηβαιινληηθή 

Δηζθνξά), 
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 ηελ ππ’ αξ. 525/21 (ΑΓΑ: ΦΦ6ΡΟΡ05-3ΛΝ) Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (Α.Δ.Δ.) 

ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 

2022, 

 ηελ ππ’ αξ. 1/21 (ΑΓΑ: Χ5ΦΒΟΡ05-2ΚΚ) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Α.Γ..) 

αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκφ Σηκνιφγεζεο έηνπο 2021 ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4555/18 θαη ηελ 

ππ' αξ. ΤΠΔΝ/ΓΓΑΠΠ/31606/930/19 Κ.Τ.Α. – Δηζθνξέο Γήκσλ – κειψλ Δ.Γ..Ν.Α. έηνπο 

2021 – Πεξηβαιινληηθή Δηζθνξά έηνπο 2020, 

 ηελ ππ’ αξ. 6/21 (ΑΓΑ: ΦΒΡΥΟΡ05-ΕΧΕ) Α.Γ.. πεξί ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ 

αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2021,  

 ηηο ππ’ αξ. 8/20 (ΑΓΑ: ΦΑ8ΛΟΡ05-7ΟΦ) θαη 2/21 (ΑΓΑ: 6ΜΟΡ05-111) Α.Γ.. ζρεηηθά κε 

ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο έηνπο 2019 θαη ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζή ηνπ, 

 ηελ ππ’ αξ. 3/21 (ΑΓΑ: ΧΘ52ΟΡ05-Φ2Τ) Α.Γ.. αλαθνξηθά κε ηελ εθθαζάξηζε ησλ εηζθνξψλ 

ησλ Γήκσλ – κειψλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ηνπ έηνπο 2019 θαη 

 ηελ εηζήγεζε πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. γηα ην ρέδην Καλνληζκνχ 

Σηκνιφγεζεο ηνπ έηνπο 2022, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4555/18 θαη ηελ ππ' αξ. 

ΤΠΔΝ/ΓΓΑΠΠ/31606/930/19 Κ.Τ.Α. – Δηζθνξέο Γήκσλ – κειψλ Δ.Γ..Ν.Α. έηνπο 2022 – 

Πεξηβαιινληηθή Δηζθνξά έηνπο 2022. 

 

θαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ςήθηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. έηνπο 2022, 

πξνβαίλεη ζηελ ππνβνιή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 2022, πνπ 

απνηειείηαη απφ ηνλ Πίλαθα ηνρνζεζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, πξνο ςήθηζε ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. 

 

Ο πίλαθαο ζηνρνζεζίαο νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ηα νπνία ζπληζηνχλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ σο πξνο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα) 

θαη ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζήο ηνπ. Οη εθηηκήζεηο απηέο απνηεινχλ ηνπο εηήζηνπο 

ζηφρνπο εζφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ ηέζεθαλ γηα ην έηνο 2022 δηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Με ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο θαζνξίζηεθε ην κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη απνηππψζεθε δηα απηνχ ε ρξνληθή πνξεία εθπιήξσζεο ησλ εηήζησλ εθηηκήζεσλ ησλ εζφδσλ 

θαη δαπαλψλ, ζε επίπεδν κήλα θαη ηξηκήλνπ θαζψο θαη ζσξεπηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (Ηαλ.-

Μάξηηνο, Ηαλ.-Ηνχληνο, Ηαλ.-επη. θαη Ηαλ.-Γεθ.). Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα ζηνρνζεζίαο, 

φπσο πξνβιέπεηαη, ιήθζεθε ππφςε ε ρξνληθή πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 

2020 θαζψο επίζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ απφ Ηαλνπάξην έσο Οθηψβξην 2021, ζε ζπλδπαζκφ κε 

θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί πιαίζην δξάζεο 

ξεαιηζηηθφ θαη αμηφπηζην, φπσο είλαη ε ξνή ησλ εζφδσλ απφ ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. πνπ παξαθξαηεί θαη 
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απνδίδεη ζηνλ Δ.Γ..Ν.Α. ηηο εηζθνξέο ησλ Γήκσλ – κειψλ ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ  

άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3854/2010 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4071/12. 

 

Σν νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζνζθέιηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 

ζχλνιν ησλ εζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ. Οη ζηφρνη ησλ εζφδσλ 

θαη ησλ εμφδσλ αλαιχνληαη ζε ππν-νκάδεο, νη νπνίεο απνηεινχλ  αζξνίζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ 

επηκέξνπο Κσδηθψλ Αξηζκψλ (Κ.Α), ε απφδνζε ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ψζηε λα εληνπίδνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη αλαιφγσο νη πεγέο ηπρφλ 

απνθιίζεσλ απφ ηνπο ζπλνιηθά ηηζέκελνπο ζηφρνπο.  

 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην Ο.Π.Γ. ζα πξέπεη λα 

αλακνξθσζνχλ κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ππνρξεσηηθά θαη ε 

αλαζεψξεζε ησλ εηήζησλ ζηφρσλ ζπληειείηαη δηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ αλαινγνχλ 

ζηελ απνκέλνπζα ρξνληθή πεξίνδν. 

 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ε ςήθηζε ηνπ Ο.Π.Γ. απνζηέιιεηαη κε μερσξηζηφ δηαβηβαζηηθφ 

(θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έγθξηζε 

θαη αλάξηεζε ζην Γηαιεηηνπξγηθφ Κφκβν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο εηζήγεζεο θαη πξνο απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ πνπ απαξηίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ην 

Ο.Π.Γ. έηνπο 2022 γηα ηνλ Δ.Γ..Ν.Α., ζαο γλσξίδνπκε φηη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πίλαθα ζηνρνζεζίαο ηνπ Ο.Π.Γ. ιήθζεθαλ ππφςε ηα εμήο: 

 

Α. Ωρ ππορ ηα Έζοδα 

Οη θχξηεο πεγέο εζφδσλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. αθνξνχλ ζε: 

 εηζθνξέο ησλ Γήκσλ – κειψλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. (θαη ηα αληηζηαζκηζηηθά πνπ απνηεινχλ 

δηεξρφκελν έζνδν θαζψο απνδίδνληαη κφιηο εηζπξαρζνχλ ζηνπο νρινχκελνπο Γήκνπο) πνπ 

παξαθξαηνχληαη θαη απνδίδνληαη απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ., 

 πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ θαη κε κε κέιε  

 κε επηθίλδπλα εμσνηθηαθά απνξξίκκαηα, θιπ 

 παξαρψξεζε ησλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο & ζπληήξεζεο ηνπ Απνηεθξσηήξα ΔΑΤΜ, 

 εηζεξρφκελα αδξαλή πιηθά ή απνξξίκκαηα απφ ηξίηνπο βάζεη εθηάθησλ ζπκβάζεσλ, 

 ηφθνπο ηξαπεδψλ, 

 εθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο 

θαη ηεο εθπνίεζεο παιαηνράξηνπ, 

 ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ). 
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Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί σζηφζν φηη ηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα έρνπλ πξνβιεθζεί ηφζν ζαλ 

έζνδα φζν θαη ζαλ έμνδα ζε αληίζηνηρνπο Κ.Α.Δ. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε θαη 

ζηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο. 

 πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο είζπξαμεο νθεηιψλ ππφρξεσλ θαη 

 αληίζηνηρα έζνδα γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη 

ζηε ρξήζε ηνπ 2022 γηα πξψηε θνξά αιιά θαη θείλα πνπ έρνπλ βεβαησζεί αιιά παξακέλνπλ 

αλείζπξαθηα απφ πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

 
Β. Ωρ ππορ ηα έξοδα: 

 Ζ κεληαία δαπάλε γηα ηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ 

 Οη πάγηεο κεληαίεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, θιπ) 

 Οη πξνβιέςεηο πιεξσκψλ ησλ ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ - εξγαζηψλ 

 Οη πξνβιέςεηο πιεξσκψλ έξγσλ. 

 

Δπίζεο πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη νη δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο απνηεινχλ θαζαξή πξφβιεςε 

θαζψο δελ είλαη δπλαηφ λα γλσξίδνπκε πφηε ζα εθθαζαξηζζεί ε εθάζηνηε δαπάλε αθνχ ε 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ / εξγαζηψλ / έξγσλ απφ ηε θχζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο δε δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί ρξνληθά κε απφιπηε αθξίβεηα. 

 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη απνδφζεηο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ ζηνπο νρινχκελνπο 

Γήκνπο απνηππψζεθαλ ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξ. 6/21 Α.Γ.. θαη βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

παξαθξαηνχκελνπ θαη απνδηδφκελνπ πνζνχ απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. έσο ηελ 31ε/12/2022. 

 

Πεξαηηέξσ δε επηζεκαίλνπκε ηα θάησζη: 

Ωρ ππορ ηον πίνακα εζόδων: 

 Ζ γξακκή 1 αθνξά ζηηο επηρνξεγήζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (είλαη κεδεληθή), 

 ε γξακκή 2 αθνξά ζηηο επηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ θαη απφ Πξνγξάκκαηα Δ.Δ., 

 ε γξακκή 3α αθνξά ζηα ίδηα έζνδα, 

 ε γξακκή 3β αθνξά ζηα ίδηα έζνδα πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά, 

 ε γξακκή 4 αθνξά ζε έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζνχλ απφ απαηηήζεηο ΠΟΔ,  

 ε γξακκή 5 αθνξά ζε ινηπά έζνδα, 

 ε γξακκή 6 αθνξά ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαηά ηελ 31ε/10/21 θαη 

 ε γξακκή 7 αθνξά ζην ρξεκαηηθφ ππφινηπν θαηά ηελ 31ε/10/21 (κήλαο αλαθνξάο) πνπ ζα 

πξέπεη λα αλακνξθσζεί γηα λα απεηθνλίζεη ηελ 31ε/12/21 κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

 

Ωρ ππορ ηον πίνακα εξόδων: 

 Ζ γξακκή 1 αθνξά ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ, 
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 ε γξακκή 2 αθνξά ζηα ινηπά έμνδα ρξήζεο, 

 ε γξακκή 3 αθνξά ζηηο δαπάλεο γηα επελδχζεηο, 

 ε γξακκή 4 αθνξά ζηηο πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ, 

 ε γξακκή 5 αθνξά ζηηο απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ, 

 ε γξακκή 6 αθνξά ζην απνζεκαηηθφ, 

 ε γξακκή Γ.1 αθνξά ζην χςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 31ε//12/20, 

 ε γξακκή Γ.2 αθνξά ζηελ πξφβιεςε εμέιημεο ησλ κεληαίσλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Φνξέα θαη 

 ζηε γξακκή Ε εγγξάθνληαη νη πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. (85). 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο, πνπ απνηππψλεη ξεαιηζηηθά ηα έζνδα θαη ηα 

έμνδα ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., επηβεβαηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ Φνξέα λα έρεη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. 

 

Σέινο, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηνλ Πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηε ζηνρνζεζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο, θαη ην ππνβάιινπκε ζηελ Δ.Δ. 

ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. πξνο ςήθηζε καδί κε ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο έηνπο 2022. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο». 

 

 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαιψ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

                                    Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

  Έρνληαο ππφςε:  

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 114). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87).  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (Α' 85).  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] – 

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α 

– Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ΤΠΔ» (Α΄ 133).  
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7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ 

ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» (A’ 

134). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4682/2020 «Κχξσζε: α) ηεο απφ 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα 

κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ» (Α΄42), β) ηεο απφ 11.3.2020 

Π.Ν.Π.   «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Α΄55) θαη γ) 

ηεο απφ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Α΄64) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄76).  

 

Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

3. Δγθξίλεη ηελ ςήθηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.)  ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

έηνπο 2022, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

                Δθδφζεθε ε κε αξηζκ.. 562/2021 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

  
 

Αθήνα, 17-12-2021 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Υιωηάκηρ Νικόλαορ 

Παππούρ Υπήζηορ 

Μποςπαϊμηρ Γημήηπηρ 

μέπορ Ηωάννηρ 

Μποςπνούρ Δςάγγελορ 

Κοζμόποςλορ Δλεςθέπιορ 
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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 ΟΜΑΔΟΡΟΙΘΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Ρ/Υ ΕΤΟΥΣ ΡΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ 3μηνο Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ 6μηνο Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Σεπτζμβριοσ 9μηνο Οκτϊβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ 12μηνο
Τιμή = 0 => Ταφτιςη 

Στοχοθεςίασ και Ρ/Υ

ΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΑ ΑΡΠ ΑΝΑΜΟΦΩΣΘ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμι 1 Επιχορθγιςεισ από Τακτικό 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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

Γραμμι 2 Επιχορθγιςεισ από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπζσ πθγζσ.

(1212)_Επιχορθγιςεισ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν:  Από ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα (μζςω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) 

_Επιχορθγιςεισ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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 Στρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) 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/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπζσ επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ και ζργα: Χρθματοδοτιςεισ ζργων από Διεκνείσ οργανιςμοφσ (εκτόσ 

ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (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

61.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.595 61.595 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

78.647.788 100.000 170.000 200.000 470.000 260.000 12.950.000 13.000.000 26.680.000 300.000 12.650.000 13.000.000 52.630.000 1.200.000 13.100.000 11.717.788 78.647.788 0

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 26.106.525 105.000 12.500.000 12.700.000 25.305.000 105.000 80.000 93.000 25.583.000 170.000 60.000 90.000 25.903.000 70.000 68.000 65.525 26.106.525 0

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
1.834.523 155.000 350.000 330.000 835.000 280.000 250.000 230.000 1.595.000 80.000 70.000 60.000 1.805.000 20.000 9.523 0 1.834.523 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
33.974.251 750.000 800.000 900.000 2.450.000 950.000 4.750.000 4.800.000 12.950.000 900.000 4.700.000 4.650.000 23.200.000 1.050.000 4.600.000 5.124.251 33.974.251 0

Α.1 140.624.682 1.110.000 13.820.000 14.130.000 29.060.000 1.595.000 18.030.000 18.123.000 66.808.000 1.450.000 17.480.000 17.800.000 103.538.000 2.340.000 17.777.523 16.969.159 140.624.682 0 0

Γραμμι 6 Διακζςιμα Ταμειακά διακζςιμα κατά τθν 31.12 του προθγοφμενου ζτουσ 24.595.105

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

είςπραξθσ εξαιτίασ ταμειακϊν ελλειμμάτων
24.595.105

A.2 165.219.787

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 Σεπτζμβριοσ 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) 11.944.020 1.340.000 820.000 850.000 3.010.000 950.000 930.000 1.000.000 5.890.000 1.000.000 900.000 1.100.000 8.890.000 900.000 1.300.000 854.020 11.944.020 0

Γραμμι 2 Λοιπά ζξοδα χριςθσ (6)_Ζξοδα Χριςθσ(-) (60) _Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 100.816.120 3.000.000 9.500.000 10.000.000 22.500.000 3.500.000 4.000.000 5.500.000 35.500.000 8.000.000 7.500.000 20.000.000 71.000.000 4.200.000 12.000.000 13.616.120 100.816.120 0

Γραμμι 3 Δαπάνεσ για επενδφςεισ (+) (7) _Επενδφςεισ 28.714.488 0 2.100.000 1.200.000 3.300.000 3.000.000 2.500.000 2.600.000 11.400.000 2.550.000 2.300.000 2.400.000 18.650.000 1.700.000 3.900.000 4.464.488 28.714.488 0

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

(Π.Ο.Ε.)
16.029.782 3.500.000 11.600.000 600.000 15.700.000 95.000 90.000 80.000 15.965.000 64.782 0 0 16.029.782 0 0 0 16.029.782 0

Γραμμι 5 Αποδόςεισ εςόδων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων (82)_α) Αποδόςεισ εςόδων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων(-) (8262) _Επιςτροφι χρθμάτων λόγω ανάκλθςθσ κατανομισ χρθματοδότθςθσ ΠΔΕ 7.318.000 430.000 315.000 600.000 1.345.000 425.000 590.000 490.000 2.850.000 405.000 690.000 1.550.000 5.495.000 440.000 600.000 783.000 7.318.000 0

B.1 164.822.410 8.270.000 24.335.000 13.250.000 45.855.000 7.970.000 8.110.000 9.670.000 71.605.000 12.019.782 11.390.000 25.050.000 120.064.782 7.240.000 17.800.000 19.717.628 164.822.410 0 0

Γραμμι 6 Αποκεματικό (9)_Αποκεματικό 397.377

Β.2 165.219.787

Γ.1 3.225.749

Γ.2 3.000.000 1.500.000 2.500.000 2.500.000 1.200.000 2.500.000 1.900.000 1.900.000 2.800.000 4.000.000 2.800.000 2.800.000 3.000.000 2.500.000 0 0

Δ 17.435.105 6.920.105 7.800.105 7.800.105 1.425.105 11.345.105 19.798.105 19.798.105 9.228.323 15.318.323 8.068.323 8.068.323 3.168.323 3.145.846 397.377 397.377

Ε 14.435.105 5.420.105 5.300.105 5.300.105 225.105 8.845.105 17.898.105 17.898.105 6.428.323 11.318.323 5.268.323 5.268.323 168.323 645.846 397.377 397.377

Η Διαφορά για ςυμφωνία Ρ/Υ (85) Προβλζψεισ μη είςπραξησ βεβαιωμζνων κατά τα ΠΟΕ 3.770.669

Θ.1 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εςόδων 1-5" + "Προςαρμοςμζνο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 168.990.456

Θ.2 Συμφωνία ετήςιων ςτόχων με Ρ/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 168.990.456

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

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.                                                                         ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)ΟΝΟΜΑ ΦΟΕΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :  2022

 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)

Σελίδα 1 από 1

ΑΔΑ: Ω019ΟΡ05-Σ9Ζ
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