
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 148/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-12-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 27103/23-12-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και 
ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Εορδαίας 
και    των Ν.Π. του για το έτος 2020. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Αθηνα Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Στέφανος Κωτσιδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
  
  
……………………………………………………………………………………….………………. ……………………. 
Το µέλος Στ.Μπίγγας δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο Στ.Κωτσιδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών υπ’αριθµ 
27104/23-12-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 
«Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της  ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’): 
1. 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 ∆ράσης» (ΟΠ∆). Το ΟΠ∆ 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. Το ΟΠ∆ του OTA περιλαµβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας 
Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ∆ήµου ή της Περιφέρειας και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠ∆ 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. 
2. 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 
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(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.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). 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 
5. 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 διαθέσιµων στο τέλος 
αυτής. Ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του ταµειακού αποτελέσµατος 
ΟΠ∆ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, 
ο στόχος του οικονοµικού αποτελέσµατος διαµορφώνεται σε µηδέν (0), τιµή που εκφράζει την πλήρη χρήση 
των πόρων του OTA µέσω της υλοποίησης του προϋπολογισµού του. Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει 
πλεονασµατικό προϋπολογισµό (ή έχει εγγράψει αποθεµατικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο 
στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος θα πρέπει να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε αυτό του πλεονάσµατος (ή του 
αποθεµατικού). 
6. 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. 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).» 
Η Οικονοµική υπηρεσία προχώρησε στην συµπλήρωση των πινάκων στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018, τους  οποίους  και σας υποβάλλει 
προκειµένου η οικονοµική επιτροπή να προβεί στην κατάρτιση σχεδίου ΟΠ∆ έτους 2019. 
Για την συµπλήρωση των πινάκων στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο που µπορούσε να 
αξιοποιηθεί, προκειµένου να αποδοθεί πλαίσιο δράσης ρεαλιστικό και αξιόπιστο.  
Σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 3 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’, 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 που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. 
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Η ψήφιση του ΟΠ∆ διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως ακριβώς και του 
Προϋπολογισµού, µετά από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010) 
(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013)(ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014) (ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. Εγκ. 
41/39937/13.11.2015)  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/30.11.2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/29.11.2017).   
Το ΟΠ∆ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή και κατά τον τρόπο που 
υποδεικνύεται από αυτό. (παρ.4 άρθρο 4 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)  
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας αποστέλλουµε  τους Πίνακες στοχοθεσίας του ∆ήµου Εορδαίας σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα «Σ.1 -∆ΗΜΟΙ_ΝΠ∆∆» της εγκυκλίου  65720/19.11.2018 του ΥΠΕΣ και παρακαλούµε για τις 
δικές σας ενέργειες.» 
Το µέλος Ευσταθιος Κοκκινιδης ψήφισε λευκό. 
  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.148/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. τις διατάξεις του Ν 4172/2013 ,του Ν. 3852/2010 & του Ν.4555/2018 
3. την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β) 
4. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 65720/19.11.2018 

     5.   την από 27076/20-12-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Καταρτίζει το Σχέδιο  Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το 
έτος 2020 όπως αυτό εµφαίνεται στους παρακάτω επισυναπτόµενους πίνακες οι οποίοι αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης και το διαβιβάζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκρισή του. 

Το µέλος Ευσταθιος Κοκκινιδης ψήφισε λευκό. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 148/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
 4 Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.                                                                         ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ           

 

  

ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 
ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ: 

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

Α 
ΣΤΟΧΟΘ

ΕΣΙΑ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ  

Ιανουάριος 
Φεβρουάρι

ος 
Μάρτιος 3µηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος  Σεπτέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος  ∆εκέµβριος 12µηνο 

Τιµή = 0 => 
Ταύτιση 

Στοχοθεσίας 
και Π/Υ 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥ
ΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ
Α ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΝΕΤΑΙ 

ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ
ΑΣ 

Γραµµή 
1 

Επιχορηγ
ήσεις από 
Τακτικό 
Προϋπολο
γισµό 

(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 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) 

12.361.676 300.000 300.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 492.321 450.000 500.000 3.242.321 1.000.000 2.000.000 6.119.355 
12.361.67

6 
0 23.693.540 

Γραµµή 
2 

Επιχορηγ
ήσεις από 
Π∆Ε και 
από 
Προγράµµ
ατα Ε.Ε. 

(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:  
Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) 
(1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι 
(άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (µέσω 
του εθνικού τµήµατος του Π.∆.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.∆.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 Π∆Ε(+) (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 Π∆Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) 
_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: 
Χρηµατοδοτήσεις έργων από ∆ιεθνείς οργανισµούς (εκτός 
Π∆Ε/ΕΣΠΑ) 

19.537.732 200.000 200.000 200.000 600.000 500.000 500.000 500.000 2.100.000 
1.000.00

0 
1.000.000 1.000.000 5.100.000 2.000.000 4.000.000 8.437.732 

19.537.73
2 

0 28.522.051 

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) _∆ωρεές-κληρονοµιές - 
κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα(+) 
(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (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 

5.126.199 200.000 200.000 200.000 600.000 200.000 200.000 250.000 1.250.000 353.363 360.000 366.316 2.329.679 750.000 750.000 1.296.520 5.126.199 0 4.629.642 

Γραµµή 
3.β 

Ίδια 
Έσοδα 
που 
βεβαιώνον

(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που 
βεβαιώνονται  για πρώτη φορά 

44.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.200 1.200 6.400 2.000 2.000 3.000 13.400 7.000 8.000 15.600 44.000 0 18.100 
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ται και 
εισπράττο
νται για 
πρώτη 
φορά 

Γραµµή 
4 

Έσοδα 
που 
προβλέπετ
αι να 
εισπραχθο
ύν από 
απαιτήσει
ς ΠΟΕ  

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 

70.000 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000 2.000 2.000 12.000 4.000 4.000 4.000 24.000

Γραµµή 
5 

Λοιπά 
Έσοδα 

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

5.858.234 276.000 276.580 286.000 838.580 306.742 302.000 301.805 1.749.127 350.000 350.000 383.359 2.832.486

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 42.997.841 979.000 979.580 989.000 2.947.580 
1.309.74

2 
1.305.20

0 
1.355.00

5 
6.917.527 

2.201.68
4 

2.166.000 2.256.675 
13.541.88

Γραµµή 
6 

∆ιαθέσιµα  Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του προηγούµενου έτους 13.000.346                         

Γραµµή 
7 

Χρηµατικό 
Υπόλοιπο 

5_Χρηµατικό υπόλοιπο 13.000.346                         

A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραµµών 1-6) 55.998.187                         

                 

Β 
ΣΤΟΧΟΘ

ΕΣΙΑ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ  

Ιανουάριος 
Φεβρουάρι

ος 
Μάρτιος 3µηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος  Σεπτέµβριος 9µηνο

Γραµµή 
1 

Κόστος 
προσωπικ
ού 

(60)_Αµοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αµοιβές και 
έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 

7.865.220 600.000 600.000 600.000 1.800.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000 650.000 650.000 680.000 5.580.000

Γραµµή 
2 

Λοιπά 
έξοδα 
χρήσης 

(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.012.153 141.041 291.200 511.200 943.441 576.628 661.200 761.200 2.942.469 944.104 818.582 977.273 5.682.428

Γραµµή 
3 

∆απάνες 
για 
επενδύσει
ς  

(+) (7) _Επενδύσεις 30.712.824 100.000 424.542 600.000 1.124.542 
1.000.00

0 
1.000.00

0 
100.000 3.224.542 

1.000.00
0 

1.500.000 1.500.000 7.224.542

Γραµµή 
4 

Πληρωµές 
ΠΟΕ  

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

674.243 20.000 25.000 30.000 75.000 15.000 15.000 20.000 125.000 31.972 20.000 15.000 191.972

Γραµµή 
5 

Αποδόσεις 
εσόδων 
υπέρ 
∆ηµοσίου 
και τρίτων 

(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) 
_Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής 
χρηµατοδότησης Π∆Ε 

4.242.168 276.000 276.580 286.000 838.580 306.742 302.000 301.805 1.749.127 300.000 300.000 300.000 2.64
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Ε  Οικονοµικό αποτέλεσµα ΟΠ∆ (Στόχος)   12.066.062 11.453.320 
10.385.12

0 
10.385.12

0 
9.211.49

2 
7.953.49

2 
7.545.49

2 
7.545.492 

6.853.07
2 

5.750.490 4.549.892 4.549.892

                 

Ζ 

∆ιαφορά 
για 
συµφωνί
α Π/Υ 

(85) Προβλέψεις µη είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 8.795.549            

               

Η.1 

Συµφωνία 
ετήσιων 
στόχων 
µε Π/Υ  

"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηµατικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 64.793.736            

               

Η.2 

Συµφωνία 
ετήσιων 
στόχων 
µε Π/Υ  

"Σύνολο Εξόδων µε αποθεµατικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 64.793.736 

            

                

 Πτολεµαϊδα 24/12/2019              

 

Ο  
Προϊστάµε

νος Οικ. 
Υπηρεσιώ

ν Ο ∆ήµαρχος              

                

                

 
Τσίπρας 

∆ηµήτριος Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς              
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