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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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5
του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312)
_Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές

12,336,187 183,490 1,406,537 1,105,454 2,695,481 959,007 1,134,447 767,997 5,556,931 1,114,402 966,938 871,173 8,509,444 1,217,655 1,025,046 1,584,042 12,336,187 0 12336186.96

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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ.
22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 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

10,679,680 0 218,526 211,010 429,535 154,801 196,912 156,323 937,571 203,832 675,467 324,689 2,141,558 164,928 2,479,622 5,893,571 10,679,680 0 9194387.08

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

9,355,680 716,419 889,891 615,935 2,222,245 823,335 631,416 908,504 4,585,500 656,700 903,249 710,382 6,855,832 521,333 752,530 1,225,985 9,355,680 0 9355680

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 148,500 15,556 29,466 10,282 55,304 16,683 6,857 12,105 90,950 9,460 3,817 5,890 110,117 3,625 16,328 18,430 148,500 0 148500

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

240,000 14,324 9,243 7,899 31,466 54,266 177 1,463 87,371 34,839 -274 846 122,783 1,303 24,405 91,509 240,000 0 240000

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

6,990,200 406,313 562,728 659,483 1,628,524 611,852 534,094 645,110 3,419,580 603,676 592,853 567,226 5,183,335 325,272 601,593 880,000 6,990,200 0 6990200

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 39,750,247 1,336,102 3,116,391 2,610,063 7,062,556 2,619,944 2,503,902 2,491,502 14,677,905 2,622,908 3,142,049 2,480,207 22,923,069 2,234,115 4,899,525 9,693,538 39,750,247 0 38,264,954

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 8,028,894

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

8,028,894

A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6) 47,779,141

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) 15,322,904 1,272,899 1,245,597 1,350,888 3,869,384 1,281,529 1,252,481 1,269,412 7,672,807 1,273,873 1,234,102 1,136,478 11,317,259 977,240 1,520,933 1,507,471 15,322,904 0 15086660
Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους 12,910,244 72,546 702,614 733,337 1,508,498 901,329 695,366 908,300 4,013,492 889,582 671,715 1,145,012 6,719,802 585,508 2,086,608 3,518,326 12,910,244 0 12047905.27
Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 13,365,690 0 259,130 346,983 606,113 300,163 268,009 264,811 1,439,096 283,923 261,228 425,892 2,410,139 331,298 3,347,469 7,276,785 13,365,690 0 11663357.62
Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)
761,041 0 252,171 319,428 571,598 22,819 7,091 16,967 618,475 14,004 5,108 22,993 660,580 10,699 28,831 60,931 761,041 0 492500

Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-
) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους

5,419,000 404,255 438,296 449,910 1,292,461 494,247 451,265 483,627 2,721,601 465,857 481,444 474,747 4,143,649 232,922 491,174 551,255 5,419,000 0 5419000

B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) 47,778,878 1,749,700 2,897,808 3,200,546 7,848,054 3,000,086 2,674,213 2,943,118 16,465,471 2,927,239 2,653,597 3,205,122 25,251,429 2,137,666 7,475,015 12,914,768 47,778,878 0 44,709,423

Γραμμή 6 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 263 0

Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) 47,779,141

Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 1,193,163

Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 0 0

Δ  Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 7,615,297 7,833,880 7,243,397 7,243,397 6,863,254 6,692,944 6,241,328 6,241,328 5,936,998 6,425,450 5,700,534 5,700,534 5,796,983 3,221,493 263 263

Ε  Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 5,915,297 6,133,880 5,543,397 5,543,397 5,163,254 4,992,944 4,541,328 4,541,328 4,236,998 4,725,450 4,000,534 4,000,534 4,096,983 1,521,493 263 263

Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 3,606,998

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 51,386,139

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 51,386,139

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ
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Mapping_ΟΠΔ

A ΕΣΟΔΑ (1+2+3α+3β+4+5)

1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό
06 + Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

1211 +
Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω
του τακτικού προϋπολογισμού)

(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού)

1214 + Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες
131 + Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές 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)

(+) (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)

(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού)

1215 + Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων

1315 -
Επιχορηγήσεις  από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130
του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69
του ν.4509/2017)]

(-) (1315) _Επιχορηγήσεις  από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019,
Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)]

1316 - Επιχορηγησεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (-) (1316) _Επιχορηγησεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)

1317 -
Επιχορηγήσεις που αφορούνν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν.
4608/2019)

(-) (1317) _Επιχορηγήσεις που αφορούνν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)

4311 +
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)

(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν
1946/91)

4312 + Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές
(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 ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του
ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312)
_Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές

2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ,  Ε.Ε. και λοιπές πηγές 

1212 + Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:  Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:  Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)

1315 +
Επιχορηγήσεις  από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130
του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69
του ν.4509/2017)]

(+) (1315) _Επιχορηγήσεις  από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019,
Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)]

1316 + Επιχορηγησεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1316) _Επιχορηγησεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)

1317 +
Επιχορηγήσεις που αφορούνν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν.
4608/2019)

(+) (1317) _Επιχορηγήσεις που αφορούνν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)

1216 +
Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του
εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)

(+) (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

(+) (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.)

(+) (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

(+) (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 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
1217 + Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.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
ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)

(+) (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)

(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός
ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)

1213 + Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών
1219 + Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις
1326 + Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών
1329 + Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:  Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του
ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις  από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του
ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 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

3α Ίδια Έσοδα (συμπ. εσόδων από τόκους)
01 + Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
02 + Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία
03 + Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
04 + Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
05 + Φόροι και εισφορές (+) (05) _Φόροι και εισφορές
07 + Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα
11 + Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
14 + Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες (+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες
15 + Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα (+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα
16 + Λοιπά έκτακτα έσοδα (+) (16) _Λοιπά έκτακτα 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

3β Έσοδα ΠΟΕ που προβλέπεται να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν για πρώτη φορά
2 + Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη φορά

4 Εκτιμώμενα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ
32 + Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
8511 - Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

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

B ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5)

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

(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)
2 Λοιπά έξοδα χρήσης

6 + Έξοδα Χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης
60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8243 + Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους

(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε
δικαιούχους

3 Δαπάνες για επενδύσεις
7 + Επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις

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

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

5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
82 + α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
8262 - Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ
8243 - Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους

(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής
χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους
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