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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΒΙ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 30-06-2016 

 

Μέσα σε κάθε φάκελο Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπάρχουν συνολικά οκτώ αναφορές. 

(Τέσσερις για δήμους και τέσσερις για περιφέρειες) 

 

Αναφορές για οικονομικά στοιχεία δήμων 

 

ΕΣΟΔΑ →② 

� Μία αναφορά για τα έσοδα, έως το επίπεδο της υποκατηγορίας εσόδων για 

όλους τους δήμους, (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων Νομών), 

σε ανάλυση μονοψήφιων, διψήφιων και τριψήφιων κωδικών αριθμών, για τις 

κατηγορίες του προϋπολογισμού: 

1. Διαμορφωμένος Π/Υ 

2. Βεβαιωθέντα έσοδα και 

3. Εισπραχθέντα έσοδα 

                       για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα. 

� Μία αναφορά για τα έσοδα, για τη κατηγορία είδος εσόδου, για όλους τους 

δήμους, (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων Νομών), σε ανάλυση 

τετραψήφιων κωδικών αριθμών, για τις κατηγορίες του προϋπολογισμού: 

1. Διαμορφωμένος Π/Υ 

2. Βεβαιωθέντα έσοδα και 

3. Εισπραχθέντα έσοδα 

                       για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα. 

ΕΞΟΔΑ →② 

� Μία αναφορά για τα έξοδα, έως το επίπεδο της υποκατηγορίας εξόδων, για 

όλους τους δήμους, (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων Νομών), 

σε ανάλυση μονοψήφιων, διψήφιων και τριψήφιων κωδικών αριθμών, για τις 

κατηγορίες του προϋπολογισμού: 

1. Διαμορφωμένος Π/Υ 

2. Δεσμευθέντα έξοδα  
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3. Ενταλθέντα έξοδα 

4. Πληρωθέντα έξοδα 

                       για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα. 

� Μία αναφορά για τα έξοδα, για την κατηγορία είδος εξόδου, για όλους τους 

δήμους, (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων Νομών), σε ανάλυση 

τετραψήφιων κωδικών αριθμών, για τις κατηγορίες του προϋπολογισμού: 

1. Διαμορφωμένος Π/Υ 

2. Δεσμευθέντα έξοδα  

3. Ενταλθέντα έξοδα 

4. Πληρωθέντα έξοδα 

                       για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα. 

 

 

Αναφορές για οικονομικά στοιχεία περιφερειών 

 

ΕΣΟΔΑ →② 

� Μία αναφορά για τα έσοδα έως τρίτου βαθμού, (ανά χιλιάδα π.χ. ο 1000 

εμφανίζεται ως 1, ανά εκατοντάδα π.χ. ο 1200 εμφανίζεται ως 12 και ανά 

δεκάδα π.χ. o 1250 εμφανίζεται ως 125) για όλες τις περιφέρειες, (με τη 

δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων περιφερειών), για τις κατηγορίες του 

προϋπολογισμού: 

1. Διαμορφωμένος Π/Υ 

2. Βεβαιωθέντα έσοδα και 

3. Εισπραχθέντα έσοδα 

                       για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα. 

� Μία αναφορά για τα έσοδα τετάρτου βαθμού, σε ανάλυση Κωδικού Αριθμού 

Εσόδων για όλες τις περιφέρειες, (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή 

ορισμένων περιφερειών), για τις κατηγορίες του προϋπολογισμού: 

1. Διαμορφωμένος Π/Υ 

2. Βεβαιωθέντα έσοδα και 

3. Εισπραχθέντα έσοδα 

                       για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα. 

 

 



3 
 

ΕΞΟΔΑ →② 

� Μία αναφορά για τα έξοδα έως τρίτου βαθμού, (ανά χιλιάδα π.χ. ο 6000 

εμφανίζεται ως 6, ανά εκατοντάδα π.χ. ο 6100 εμφανίζεται ως 61 και ανά 

δεκάδα π.χ. ο 6110 εμφανίζεται ως 611) για όλες τις περιφέρειες, (με τη 

δυνατότητα επιλογής όλων ή ορισμένων περιφερειών), για τις κατηγορίες του 

προϋπολογισμού: 

1. Διαμορφωμένος Π/Υ 

2. Δεσμευθέντα έξοδα  

3. Ενταλθέντα έξοδα και 

4. Πληρωθέντα έξοδα 

                       για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα. 

� Μία αναφορά για τα έξοδα τετάρτου βαθμού, σε ανάλυση Κωδικού Αριθμού 

Εξόδων για όλες τις περιφέρειες, (με τη δυνατότητα επιλογής όλων ή 

ορισμένων περιφερειών), για τις κατηγορίες του προϋπολογισμού:  

1. Διαμορφωμένος Π/Υ 

2. Δεσμευθέντα έξοδα  

3. Ενταλθέντα έξοδα και 

4. Πληρωθέντα έξοδα 

                       για όλους τους μήνες από το έτος 2013 και έπειτα. 

 

 Επισημαίνεται ότι στις εν λόγω αναφορές των δήμων και περιφερειών 

περιλαμβάνεται και η ονομασία των ισχυόντων ΚΑΕ. Επιπλέον, οι χρήστες του ΚΔ μπορούν 

εφόσον κάνουν λήψη της αναφοράς σε μορφή αρχείου excel  να το επεξεργαστούν κατά τον 

τρόπο που επιθυμούν. 

 

 

 

 

 
 

 


