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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 

                                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
================= 

    Από τo υπ' αριθμ. 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμου Ορεστιάδας της 
15ης Νοεμβρίου 2013. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 516/2013. 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το 
οικονομικό έτος 2014. 
 
 Στην Ορεστιάδα, σήμερα 15 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 49275/08-11-
2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν.3852/2010.  
 Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους 
υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι 
οκτώ  (28), τα  εξής: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 4. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
11. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
13. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 14. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
15. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 
19. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
21. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
23. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
25. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
27. ΤΥΡΜΠΑΚΗΣ ΧΡΣΗΤΟΣ 
 

18. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
22. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
24.ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
28. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

   ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 
1. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
2. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   5. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
  
  

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. 
Παρών ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς 

επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του 
Δήμου κ. Θεοχαρίδης Δημήτριος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο 
προϊστάμενος των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου κ. Χρήστου Ιωάννης. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς  τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Γουδετσίδης 
Ευάγγελος  αναφερόμενος στο 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μπουργκούδη Γεώργιο να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο 
εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: 

«Με το αριθμ. 49443/08-11-2013 έγγραφο, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας, 
υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την αριθμ. 277/2013 απόφαση της με την οποία 
καταρτίστηκε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου  έτους 2014. Συγκεκριμένα : 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4011/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013 το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση 
των προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους 
προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.).  

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. Η αρχή αυτή υποχρεούται να 
αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική μορφή, το Ο.Π.Δ. που υποβάλλεται σε αυτή από τους 
Ο.Τ.Α. προς έγκριση, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α. Το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του 
προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος 
και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του 
παρόντος. 

Σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόμενο Ο.Π.Δ. εντός των προθεσμιών που 
ορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, είναι δυνατόν 
να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής 
επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για όσο χρόνο καθυστερεί 
η αποστολή του Ο.Π.Δ.. 

Για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ. ή των επί μέρους μερών ή στοιχείων του, 
καθώς και η διόρθωση αυτών, ως μηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού του υπόχρεου φορέα 
τεκμαίρονται τα ποσά που προκύπτουν από αυτόν με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, σε συνδυασμό με την αρχή της ισοσκέλισης 
αυτού, ο δε βαθμός επίτευξής τους ελέγχεται από το Παρατηρητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παρόν. Ελλείψει εγγραφών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως μηνιαίοι στόχοι τεκμαίρονται τα 
δωδεκατημόρια των ετήσιων προϋπολογισθέντων ποσών. 

Σε  συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος 
Β') με την οποία τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013(ΦΕΚ 450/26.02.2013 
τεύχος Β') 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
30040/24-7-2013 (ΦΕΚ 1858 Β΄). 

Ακόμη με την υπ’ αριθμ. εγκύκλιος 5 / 14065/    09-04-2013 με θέμα «Παροχή οδηγιών και 
διευκρινίσεων» καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (μεταξύ άλλων προβλέπεται και η σύνταξη πίνακα στοχοθεσίας για 
την εκτέλεση του Προϋπολογισμού).  

Σύμφωνα με το εδάφιο IV της ανωτέρω εγκυκλίου, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το 
σχέδιο του ΟΠΔ, με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ 
αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι 
οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ του ΟΤΑ και των 
νομικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην 
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η έγκριση των πινάκων της 
στοχοθεσίας των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σε μεταγενέστερο στάδιο. 
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Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ 
 
Α. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ περιλαμβάνει τον ετήσιο προϋπολογισμό των 
ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής 
Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. ΙΒ του ν.2362/1995. 
Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτομέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς 
συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ, η οποία πραγματοποιείται 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την αρχή του μήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση 
από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής. 
Β. Η σύνοψη του ετήσιου προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσής του αποτυπώνεται στους 
ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής: 
 
Β.1. Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους 
προσώπων δημοσίου δικαίου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου 
προγράμματος εκτέλεσής του) 
 

Στον πίνακα αυτό (5A) αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του 
ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα 
έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους 
εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός 
επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών 
στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»).  

Ο OTA θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και 
αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και 
δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, 
Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η 
χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο 
στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και 
αξιόπιστο.  

Το πρόγραμμα 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, 
περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε 
υπό-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η 
απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να 
αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.  

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου 
οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους 
αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το 
ν. 4093/12.  

Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων 
του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών 
που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του 
επιπέδου τους κατά την 31/12.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να 
διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών 
στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και 
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δαπανών όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του 
προηγούμενου οικονομικού έτους. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ. 
 
Έλεγχος και κριτήρια επίτευξης των οικονομικών στόχων 
 
Α. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα 
και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής 
παράμετροι: 
- η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως 
(υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων), 
- για τους δήμους, η πορεία είσπραξης των υπό-ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα 
στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα - Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32, ΚΑΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων των 
γραμμών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες). 
Ειδικότερα, τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους (έσοδα περιλαμβανόμενου του 
χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους) συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους (Εκτέλεση 
μείον Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που 
πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον Εκτέλεση). Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η 
υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Εκτέλεση μείον Στόχος), η 
πραγματοποίηση δαπανών καθ' υπέρβαση του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο: Στόχος 
μείον Εκτέλεση) και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε 
την 31/12 του προηγούμενου έτους (ποσό με αρνητικό πρόσημο : ποσό την 31/12 μείον ποσό μήνα). Για 
τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των 
τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην 
περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς 
(σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη). Το συνολικό ποσό που 
προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) 
της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος 
ποσών με στόχο εσόδων). 
 Τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των 
ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, το Παρατηρητήριο παρέχει σχετικές οδηγίες και εισηγείται μεθόδους προς 
τον ΟΤΑ, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν για τη 
διόρθωση της απόκλισης ή την επίτευξη της ισοσκέλισης. 
Β. Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, στην περίπτωση αρνητικών 
αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους στα οικονομικά αποτελέσματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
10%, το Παρατηρητήριο παρέχει σχετικές οδηγίες και εισηγείται μεθόδους προς τον ΟΤΑ, ο οποίος 
υποχρεούται να ενημερώσει το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διόρθωση της 
απόκλισης. 
 
Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ΟΠΔ 
 
1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον 
προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε νομικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ.  
2. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τους όρους της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τότε ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ 
μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση από την αρμόδια αρχή, έως τις 10 Ιανουαρίου 
του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. 
3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ που πρέπει να 
περιέχονται στο ΟΠΔ σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει 
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να περιέχει, γ) την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, δ) 
την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ε) την εν 
γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και 
εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. 
4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, καθώς και ηλεκτρονικά στη μορφή και 
κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Το Παρατηρητήριο μπορεί, αν κρίνει απαραίτητο να 
ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία. 
 

Στα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη «0» του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 
δήμων και ΝΠΔΔ και του αντίστοιχου πίνακα των περιφερειών περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον 
αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων εκ των στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη 
συμπλήρωση από τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε 
παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο».  
 
 

  Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ορεστιάδας οικ. έτους 2014, και τον Πίνακα 5Α Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και 
αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, την υπ’ αριθμ. 48251/31-10-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 3852/2012, την υπ’ αριθμ. 7261/22-02-2013 Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμό 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 Ν. 4011/2013, την εγκύκλιο 5/14065/09-04-2013 
με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων» και την υπ’ αριθμ. 277/2013 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με ψήφους 15 έναντι 6, 

 
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

================== 
1. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό 

έτος 2014 όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα 5Α Στοχοθεσία Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων του Δήμου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
παρούσας απόφασης. 

 
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαμαλίδης, Χατζής, Χάψαλη, Παπαμιχαήλ, 

Γκατζίδης και Δαλαμαγκίδης, για το λόγο που μειοψήφησαν και στον προϋπολογισμό.   
Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

Παπαϊωάννου, ο οποίος αποχώρησε από την αίθουσα μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας λόγω του ότι δεν μπόρεσε να εκτυπώσει τον προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να τον διαβάσει, Μαυρίδης, Τσελεμπής, Τυρμπάκης, Καραγιάννης, Γραμματίκης και 
Στεφανάτος. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 516/2013. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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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 20 21 22

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 
2014) - Ετήσιοι 

Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 
ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ  
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 

2014)

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο

Έλεγχος 
ταύτισης των 

εγγραφών στις 
στήλες 1. και 21. 
(Π/Υ - 12μηνο) 

Η ΤΙΜΗ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ 
"0"

Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από 
επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων

5.978.352 0 342.336 567.517 219.258 1.129.111 854.483 543.903 507.519 1.905.906 3.035.017 508.772 150.264 520.763 1.179.800 4.214.817 505.591 498.770 759.174 1.763.535 5.978.352 0

Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 2.648.233 0 220.686 220.686 220.686 662.058 220.686 220.686 220.686 662.058 1.324.116 220.686 220.686 220.686 662.058 1.986.174 220.686 220.686 220.687 662.059 2.648.233 0

Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 12.042.150 0 2.032.660 77.888 1.538.190 3.648.737 217.428 714.263 116.576 1.048.267 4.697.004 1.015.660 633.335 343.248 1.992.243 6.689.247 985.387 1.764.808 2.602.709 5.352.904 12.042.150 0

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την 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)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, 
κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα 
έσοδα

2.811.424 0 47.441 19.752 120.676 187.869 244.338 227.858 225.081 697.277 885.146 412.176 320.391 256.180 988.747 1.873.893 360.959 270.211 306.362 937.531 2.811.424 0

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 446.191 0 123.000 233.261 76.650 432.911 0 432.911 0 432.911 13.280 13.280 446.191 0

Σύνολο Γραμμής 4 3.257.616 0 170.441 253.013 197.326 620.780 244.338 227.858 225.081 697.277 1.318.057 412.176 320.391 256.180 988.747 2.306.804 360.959 270.211 319.642 950.811 3.257.615 0

Γραμμή 5
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις ΠΟΕ 

(32 - 85)  (Εκτίμηση εισπράξεων) 188.376 0 26.034 10.737 9.004 45.775 17.105 17.236 6.951 41.292 87.067 17.142 23.867 24.074 65.084 152.151 16.464 8.326 11.434 36.225 188.376 0

Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα
(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις 
από δάνεια

2.396.000 0 129.926 158.376 155.355 443.657 287.587 195.146 196.718 679.451 1.123.109 181.304 173.260 196.619 551.183 1.674.291 198.730 199.986 322.993 721.709 2.396.000 0

Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 5.266.761 0 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 5.266.761 0

A 31.777.487 0 8.188.842 6.554.978 7.606.581 11.816.880 7.108.388 7.185.853 6.540.292 10.301.011 16.851.131 7.622.501 6.788.564 6.828.331 10.705.875 22.290.245 7.554.578 8.229.547 9.503.399 14.754.003 31.777.487 0

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 
2014) - Ετήσιοι 

Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 
ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ  
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο

Έλεγχος 
ταύτισης των 

εγγραφών στις 
στήλες 1. και 21. 
(Π/Υ - 12μηνο) 

Η ΤΙΜΗ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.126.965 0 211.596 334.392 302.118 848.105 544.683 304.371 364.874 1.213.928 2.062.033 352.231 307.042 344.123 1.003.395 3.065.428 322.820 307.888 430.828 1.061.537 4.126.965 0

Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα  2.736.116 0 684.027 684.027 228.009 228.009 228.009 684.027 1.368.054 228.009 228.009 228.009 684.027 2.052.081 228.009 228.009 228.017 684.035 2.736.116 0

Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 388.040 0 30.612 32.752 30.201 93.565 35.015 32.728 32.800 100.543 194.107 32.897 30.358 32.670 95.925 290.032 32.463 32.473 33.072 98.008 388.040 0

Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 15.096.436 0 0 270.410 99.473 369.883 1.013.868 856.576 1.460.948 3.331.391 3.701.274 1.783.033 1.648.646 1.565.003 4.996.681 8.697.956 2.669.663 1.680.019 2.048.798 6.398.480 15.096.436 0

Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.

1.000.218 0 23.687 201.604 77.427 302.718 80.815 336.345 81.389 498.548 801.266 40.054 2.838 9.630 52.522 853.787 2.361 30.212 113.858 146.430 1.000.218 0

(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 5.423.648 0 0 164.948 874.570 1.039.519 472.046 566.904 319.326 1.358.275 2.397.794 627.194 274.685 282.398 1.184.277 3.582.070 521.064 343.412 977.103 1.841.578 5.423.648 0

(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 2.736.116 0 0 0 684.027 684.027 228.009 228.009 228.009 684.027 1.368.054 228.009 228.009 228.009 684.027 2.052.081 228.009 228.009 228.017 684.035 2.736.116 0

Σύνολο Γραμμής 6 2.687.532 0 0 164.948 190.543 355.492 244.037 338.895 91.317 674.248 1.029.740 399.185 46.676 54.389 500.250 1.529.989 293.055 115.403 749.086 1.157.543 2.687.532 0

Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά 
γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα

3.388.217 0 9.727 38.885 159.190 207.801 276.914 270.196 281.743 828.853 1.036.654 422.765 185.692 301.537 909.994 1.946.648 357.483 438.262 645.824 1.441.569 3.388.217 0

Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 2.353.000 0 134.786 134.870 198.903 468.559 159.100 237.215 201.731 598.046 1.066.606 229.728 168.001 202.540 600.269 1.666.875 196.955 202.498 286.672 686.125 2.353.000 0

Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 964 0 964 0

B. 31.777.487 0 410.407 1.177.862 1.741.881 3.330.150 2.582.441 2.604.334 2.742.809 7.929.584 11.259.734 3.487.901 2.617.261 2.737.900 8.843.062 20.102.796 4.102.808 3.034.764 4.536.155 11.673.727 31.777.487 0

Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ   (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 1.951.439 0 1.951.439

Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 33.728.926

Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 33.728.926

Ε. 0 0 7.778.435 5.377.116 5.864.699 8.486.730 4.525.947 4.581.519 3.797.482 2.371.427 5.591.396 4.134.600 4.171.304 4.090.430 1.862.813 2.187.448 3.451.771 5.194.782 4.967.244 3.080.276 0

Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 0

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 710.000 710.000 708.000 705.000 705.000 700.000 700.000 698.000 695.000 695.000 695.000 690.000

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη 
συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία

6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ",  
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις 
Γραμμές Δ.1 και Δ.2..

7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 

8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους,  συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της 
οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών).  Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του 
π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα  5.Α

1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.  

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.  

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί  μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται 
αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του 
αυτόματα  ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".

5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 
12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ   5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                          
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)                                                                ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Γραμμή 4
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, 
πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)

Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩΞΒ-ΩΛΨ


