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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 40 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 124/2021     

         
   

Στήν Αγίία Παρασκευήί ,  σήί μερα τήν 21/12/2021, ήμείρα τής εβδομαί δας Τρίίτή καί ωί ρα 18.30,
συνήί λθε σε τακτίκήί  συνεδρίίασή, στήν Αίίθουσα συνεδρίαί σεων του Δήμοτίκουί  Συμβουλίίου, το
Δίοίκήτίκοί  Συμβουί λίο, υί στερα αποί  τήν με αρ. πρ.: 2276/17.12.2021 είγγραφή προί σκλήσή του
Προείδρου  του,  Σπυρίίδωνος  Παπασπυί ρου  που  επίδοί θήκε  σε  καί θε  είνα  αποί  τα  μείλή  του
Δίοίκήτίκουί  Συμβουλίίου,  συί μφωνα με  τίς  δίαταί ξείς  του αί ρθρου 74 του Ν.4555/18  καί  τής
παρ.1 του αί ρθρου 10 τής Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τευί χος Α΄)
     Αφουί  δίαπίστωί θήκε οί τί υπαί ρχεί απαρτίία, δεδομείνου οί τί αποί  το συί νολο των -15- μελωί ν
βρείθήκαν παροί ντες  - 14 -  στήν συνεδρίίασή.

                Παρόντες                           Απόντες

                Παπασπύρος Σπυρίδων                                                         Λέκκας Διονύσιος                                          
                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                                                                                                             
                 Σακαρέλη Αναστασία                                                                                                                       
                 Κωβαίος Γεώργιος
                 Αναστασιάδου Ιωάννα
                 Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Διακογιάννης Πέτρος      
                 Δάρρας Γεώργιος
                 Ρουμελιώτη Θεοδώρα
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος(αναπλ.)
                 Βρατσίδα Ευτέρπη (αναπλ.)
                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)
                 Παπακώστας Μάριος (αναπλ.)      
                 Παρασκευόπουλος Παρασκευάς (αναπλ.)
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Επί του 2ου Θέματος Η.Δ.

Θέμα: Υποβολή για έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
οικονομικού έτους 2022 του νομικού προσώπου “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός

Δήμου Αγίας Παρασκευής”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Έχοντας υπ ́ όψιν:
1. Τήν υπ’ αρίθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργωί ν Οίκονομίκωί ν καί Εσωτερίκωί ν «Καθορίσμοί ς 
δίαδίκασίίας στοχοθεσίίας, υπολογίσμουί  οίκονομίκωί ν αποτελεσμαί των καί παρακολουί θήσής των 
προυϋ πολογίσμωί ν των ΟΤΑ καί των νομίκωί ν τους προσωί πων που αποτελουί ν φορείίς τής Γενίκήί ς 
Κυβείρνήσής αποί  το Παρατήρήτήί ρίο Οίκονομίκήί ς Αυτοτείλείας των ΟΤΑ-θείματα λείτουργίίας του 
Παρατήρήτήρίίου Οίκονομίκήί ς Αυτοτείλείας των ΟΤΑ»
2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στίς 27/8/2018 στο οποίίο γίίνεταί δίοί ρθωσή σφαί λματος με 
δήμοσίίευσή των πίναί κων στοχοθεσίίας
3. Τήν υπ’ αρίθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορίσμοί ς δίαδίκασίωί ν καί 
κρίτήρίίων γία τήν παρακολουί θήσή του « Ολοκλήρωμείνου Πλαίσίίου Δραί σής» (Ο.Π.Δ.) καί τήν 
εφαρμογήί  του Προγραί μματος Εξυγίίανσής αποί  το Παρατήρήτήί ρίο του αί ρθρου 4 του ν. 4111/2013».
Στο αί ρθρο 10 τής . 34574/18 ΚΥΑ προβλείπεταί οί τί : « ή παρουί σα ίσχυί εί αποί  τή δήμοσίίευσήί  τής 
στήν Εφήμερίίδα τής Κυβερνήί σεως. Γία οί σα θείματα δε ρυθμίίζονταί με τίς δίαταί ξείς τής παρουί σας 
εξακολουθείί να ίσχυί εί ή με αρίθ. 7261/22.02.2013 (Β 4́50) αποί φασή των Υπουργωί ν Οίκονομίκωί ν 
καί Εσωτερίκωί ν. Των παρ.1,2,3,7 καί 8 του αί ρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξίοδοτίκείς ρυθμίίσείς, 
τροποποίήί σείς του Ν.4093/2012 κυί ρωσή τής πραί ξής Νομοθετίκουί  Περίεχομείνου, οί πως είχεί 
τροποποίήθείί καί ίσχυί εί.
Το αί ρθρο 202 του Ν.4555/18 περίί «Μεταρρυί θμίσής του θεσμίκουί  πλαίσίίου τής Τοπίκήί ς
Αυτοδίοίίκήσής ..Λοίπείς δίαταί ξείς αρμοδίοί τήτας Υπουργείίου Εσωτερίκωί ν καί αί λλες δίαταί ξείς. Το υπ’
αρίθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 είγγραφο του Υπ. Εσωτερίκωί ν με θείμα «Οδήγίίες γία τήν 
υποχρεωτίκήί  αναμοί ρφωσή των ΟΠΔ 2018 καί δίευκρίνίίσείς επίί του νείου συστήί ματος στοχοθεσίίας 
καί ελείγχου επίίτευξής των οίκονομίκωί ν στοί χων μείσω των ΟΠΔ»
Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 61528/2020 είγγραφο του Υπ. Εσωτερίκωί ν με θείμα «Πίίνακες στοχοθεσίίας 
οίκονομίκωί ν αποτελεσμαί των είτους 2021 καί παροχήί  δίευκρίνίίσεων επίί του στοί χου του 
οίκονομίκουί  αποτελείσματος ΟΠΔ»
Τήν υπ ́αρίθμ. 8/19 εγκυί κλίο του Υπ. Εσωτερίκωί ν «Υποβολήί  στοχοθεσίίας οίκονομίκωί ν
αποτελεσμαί των Ο.Τ.Α». Συί μφωνα με τίς δίαταί ξείς του αί ρθρου 4 του Ν 4111/13, οί πως είχεί 
τροποποίήθείί καί του αί ρθρου 149 του Ν.
4270/14, οί Δήί μοί καί τα νομίκαί  προί σωπα δήμοσίίου δίκαίίου που είίναί ενταγμείνα στο 
καταρτίζοί μενο, αποί  τήν ΕΛΣΤΑΤ, Μήτρωο Φορεων Γενίκής Κυβερνήσής (ΜΦΓΚ), είίναί υποί χρεοί να 
καταρτίίσουν Ολοκλήρωμείνο Πλαίίσίο Δραί σής, το οποίίο περίλαμβαί νεί τους πίίνακες στοχοθεσίίας 
οίκονομίκωί ν αποτελεσμαί των του Δήί μου καί των νομίκωί ν του προσωί πων δήμοσίίου καί ίδίωτίκουί  
δίκαίίου (στίς οποίίες συμμετείχεί μοί νο αυτοί ς ) γία το είτος 2022.
Ο πίίνακας στοχοθεσίίας οίκονομίκωί ν αποτελεσμαί των αποτυπωί νεί σε ενοποίήμείνή καί συνοπτίκήί  
μορφήί  τα στοίχείία του ετήί σίου προυϋ πολογίσμουί  καί του μήνίαίίου προγραί μματος εκτείλεσής του, 
βαί σεί των εκτίμήί σεων που θείτεί το νομίκοί  προί σωπο, γία τήν χρονίκήί  πορείία πραγματοποίίήσής των
ετήί σίων στοί χων ως προς το υί ψος των εσοί δων καί των δαπανωί ν σε ταμείακήί  βαί σή, σε επίίπεδο 
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μήί να καί τρίμήί νου, καθωί ς καί σωρευτίκαί  αποί  τήν αρχήί  του είτους καί ως προς το υί ψος των 
απλήί ρωτων υποχρεωί σεων στο τείλος του μήί να. Οί στοί χοί των εσοί δων καί των εξοί δων αναλυί ονταί 
σε υπο-ομαί δες, οί οποίίες αποτελουί ν ομαδοποίήί σείς συγκεκρίμείνων Κωδίκωί ν Αρίθμωί ν (ΚΑ) του 
προυϋ πολογίσμουί . Η δίαφοραί  των στοί χων εσοί δων καί εξοί δων καθορίίζεί το στοί χο ταμείακουί  
αποτελείσματος ΟΠΔ τής εξεταζοί μενής περίοί δου καί ακολουί θως το στοί χο γία το υί ψος των 
συνολίκωί ν ταμείακωί ν δίαθεσίίμων στο τείλος αυτήί ς. Ο στοί χος οίκονομίκουί  αποτελείσματος ΟΠΔ 
προκυί πτεί αποί  τή δίαφοραί  του ταμείακουί  αποτελείσματος καί του στοί χου απλήί ρωτων 
υποχρεωί σεων στο τείλος τής περίοί δου. Καταί  τή λήί ξή του οίκονομίκουί  είτος, ο στοί χος του 
οίκονομίκουί  αποτελείσματος δίαμορφωί νεταί σε μήδείν, τίμήί  που εκφραί ζεί τήν πλήί ρή χρήί σή των 
ποί ρων του νομίκουί  προσωί που μείσω τής υλοποίίήσής του προυϋ πολογίσμουί  του. Αντίίστοίχα εαί ν είχεί 
εγγραφείί αποθεματίκοί , τοί τε καταί  τή λήί ξή του
οίκονομίκουί  είτους, ο στοί χος οίκονομίκουί  αποτελείσματος θα πρείπεί να εκτίμήθείί σε ποσοί  ίίσο με 
αυτοί  του αποθεματίκουί .
Γία τήν καταί ρτίσή του ανωτείρω πίίνακα λήί φθήκαν υποί ψή οί οδήγίίες τής ΚΥΑ 34574/18 των 
Υπουργωί ν Οίκονομίκωί ν καί Εσωτερίκωί ν, καί ή χρονίκήί  πορείία εκτείλεσής του προυϋ πολογίσμουί  του 
προήγουί μενου είτους καθωί ς καί ή εποχίκοί τήτα των εσοί δων-εξοί δων σε συνδυασμοί  με καί θε αί λλο 
στοίχείίο, το οποίίο μπορουί σε να αξίοποίήθείί, προκείμείνου να αποδοθείί προί γραμμα ρεαλίστίκοί  καί 
αξίοί πίστο. Επίίσής καταρτίίστήκε με βαί σή
τήν αρχήί  τής ίσοσκείλίσής του προυϋ πολογίσμουί , υποί  τήν είννοία οί τί το συί νολο των εξοί δων δεν 
επίτρείπεταί να υπερβαίίνεί το συί νολο των εσοί δων, περίλαμβανομείνου του χρήματίκουί  υπολοίίπου. 
Καταί  τήν δίαί ρκεία του είτους, ελείγχεταί ο βαθμοί ς επίίτευξής των στοί χων αυτωί ν αποί  το 
Παρατήρήτήί ρίο, το οποίίο αξίολογείί τίς προβλείψείς εσοί δων καί εξοί δων καί σε περίίπτωσή που 
δίαπίστωθείί αποί κλίσή Οίκονομίκουί  αποτελείσματος ΟΠΔ αί νω του 10%, ενήμερωί νεί, εντοί ς ενοί ς 
μήνοί ς αποί  τή λήί ξή του τρίμήί νου , τον φορεία, τήν αρμοί δία γία τήν εποπτείία Αρχήί  καί το Υπουργείίο 
Εσωτερίκωί ν, παρείχοντας οδήγίίες καί είσήγουί μενο
μεθοί δους γία τή δίοί ρθωσή τής αποί κλίσής .
Το ΟΠΔ καταρτίίζεταί, ψήφίίζεταί καί υποβαί λλεταί στήν αρμοί δία γία είλεγχο αρχήί  μαζίί με τον 
προυϋ πολογίσμοί  του Δήί μου καί του καί θε νομίκουί  προσωί που που ενταί σσεταί στο ΟΠΔ στίς 
προθεσμίίες που ίσχυί ουν γία τήν καταί ρτίσή, ψήί φίσή καί υποβολήί  του προυϋ πολογίσμουί . Οί πίίνακες 
στοχοθεσίίας των νομίκωί ν προσωί πων του ΟΤΑ, καταρτίίζονταί, εγκρίίνονταί καί αποστείλλονταί 
στους ΟΤΑ προς ενσωμαί τωσή στο ΟΠΔ αποί  τα ίίδία τα νομίκαί  προί σωπα.

Ως  συνείπεία  των  ανωτείρω,  σας  υποβαί λλουμε  τον  πίίνακα  στοχοθεσίίας  οίκονομίκωί ν
αποτελεσμαί των  του νομίκουί  προσώπου  “Πολιτιστικός  και  Αθλητικός  Οργανισμός  Δήμου
Αγίας Παρασκευής”, που συνοδευί εί τήν παρουί σα είσήί γήσή.
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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 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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

1.131.542 94.003 90.670 94.211 278.884 96.631 95.337 109.670 580.522 104.719 93.621 116.670 895.532 83.736 85.000 67.274 1.131.542 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
468.500 38.541 38.541 38.541 115.623 38.541 38.541 38.541 231.246 38.541 38.541 38.541 346.869 38.541 38.541 44.549 468.500 0

Α.1 1.600.042 132.544 129.211 132.752 394.507 135.172 133.878 148.211 811.768 143.260 132.162 155.211 1.242.401 122.277 123.541 111.823 1.600.042 0 0

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 384.693

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

είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων
384.693

A.2 1.984.735

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) 654.665 56.903 54.342 54.342 165.587 54.342 54.342 54.342 328.613 54.342 54.342 54.342 491.639 54.342 54.342 54.342 654.665 0

Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους 716.617 49.718 47.894 57.412 155.024 62.400 99.193 68.741 385.358 81.259 28.712 61.288 556.617 66.617 41.383 52.000 716.617 0

Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 24.000 0 0 6.000 6.000 3.000 3.000 3.000 15.000 0 2.000 4.000 21.000 0 0 3.000 24.000 0

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

(Π.Ο.Ε.)
114.750 0 0 54.750 54.750 60.000 0 0 114.750 0 0 0 114.750 0 0 0 114.750 0

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
469.500 38.541 38.541 38.541 115.623 38.541 38.541 38.541 231.246 38.541 38.541 38.541 346.869 38.541 38.541 45.549 469.500 0

B.1 1.979.532 145.162 140.777 211.045 496.984 218.283 195.076 164.624 1.074.967 174.142 123.595 158.171 1.530.875 159.500 134.266 154.891 1.979.532 0 0

Γραμμή 6 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 5.203

Β.2 1.984.735

Γ.1 117.300

Γ.2 196.661 215.346 114.335 114.335 92.225 87.465 113.174 113.174 78.003 94.885 86.476 86.476 57.921 40.621 0 0

Δ 372.075 360.509 282.216 282.216 199.105 137.907 121.494 121.494 90.612 99.179 96.219 96.219 58.996 48.271 5.203 5.203

Ε 175.414 145.163 167.881 167.881 106.880 50.442 8.320 8.320 12.609 4.294 9.743 9.743 1.075 7.650 5.203 5.203

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

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 1.984.735

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 1.984.735

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

ΣΥΝΟΛΟ 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 :  2022

Σελίδα 1 από 1

ΑΔΑ: Ψ1ΦΓΟΛΘΒ-ΟΒΠ



Επί δεκαπέντε (14) συμμετεχόντων μελών, καταμετρήθηκαν οκτώ  (8) θετικές ψήφοι, δύο (2)
αρνητικές (κ.κ.Δάρρας Γεώργιος, Ρουμελιώτη Θεοδώρα ). Οι κ.κ.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,

Παπακώστας Μάριος δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας και οι κ.κ.Νικολακοπούλου
Βασιλική και Διακογιάννης Πέτρος δήλωσαν παρόντες. 

Κατόπιν της ψηφοφορίας και με απουσία εναλλακτικής πρότασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους
2022 του Ν.Π.Δ.Δ.  “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”

όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  124/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                        Παπασπύρος Σπυρίδων                                  Βλαχογιάννη Μαρία, Κωβαίος Γεώργιος,

                                                  Αναστασιάδου Ιωάννα, Σακαρέλη Αναστασία, 
                                                                                                        Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος,

                                                                     Δάρρας Γεώργιος, Ρουμελιώτη Θεοδώρα,

                                                                     Μπουρλιάσκος Θεόδωρος(αναπλ.), Βρατσίδα Ευτέρπη(αναπλ.), 

                                                                     Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.), Παπακώστας Μάριος(αναπλ.)

                                                                     Παρασκευόπουλος Παρασκευάς(αναπλ.)

                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
                      το αρχείο μας.
                         Αγία Παρασκευή....................................
                                          Η Γραμματέας                                         

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη                               
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