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∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
 

Μέσα σε κάθε φάκελο Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπάρχουν δύο αναφορές οι οποίες 

αφορούν τις ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ των Δήμων: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΑΝΑ ΔΗΜΟ / ΑΠΟΛΟΓ ) 

Περιλαμβάνει το σύνολο και την ανάλυση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι σε επίπεδο διψήφιων 

κωδικών αριθμών , για την κατηγορία του προϋπολογισμού «Εισπραχθέντα έσοδα», για τα 

έτη και τους μήνες που επιλέγονται. 

Ο χρήστης επιλέγει το Δήμο για τον οποίο θέλει να αντλήσει στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγει 

δύο μήνες, το μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ και το μήνα Δεκέμβριο. Στα έτη επιλέγει το 

τρέχον έτος και το προηγούμενο. Για παράδειγμα, αν το σχέδιο Π/Υ 2017 έχει καταρτιστεί 

με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο, τότε  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ο πίνακας που προκύπτει έχει αυτή τη μορφή  

 

Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την περίοδο Ιαν.-Ιούλιος 2016 είναι 

μεγαλύτερο από το συνολικό άθροισμα για την περίοδο Ιαν. Ιούλιος  2015, δηλαδή αν η 

διαφορά τους είναι θετική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 

για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 

2015 (Ιαν.-Δεκ.2015) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω 

διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό 

άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι, είναι το ποσό του έτους 2015. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΑΝΑ ΔΗΜΟ / ΑΠΟΛΟΓ ) 

Περιλαμβάνει το σύνολο και την ανάλυση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  IΙ σε επίπεδο διψήφιων 

κωδικών αριθμών , για την κατηγορία του προϋπολογισμού «Εισπραχθέντα έσοδα», για τα 

έτη και τους μήνες που επιλέγονται. 



Ο χρήστης επιλέγει το Δήμο για τον οποίο θέλει να αντλήσει στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγει 

δύο μήνες, το μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ και το μήνα Δεκέμβριο. Στα έτη επιλέγει το 

τρέχον έτος και το προηγούμενο. Για παράδειγμα, αν το σχέδιο Π/Υ 2017 έχει καταρτιστεί 

με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο, τότε  

 

Ο πίνακας που προκύπτει έχει αυτή τη μορφή  

 

Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ ΙI κατά την περίοδο Ιαν.-Ιούλιος 2016 είναι 

μεγαλύτερο από το συνολικό άθροισμα για την περίοδο Ιαν.-Ιούλιος  2015, δηλαδή αν η 

διαφορά τους είναι θετική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 

για την ΟΜΑΔΑ IΙ (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 

2015 (Ιαν.-Δεκ.2015) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω 

διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό 

άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ IΙ, είναι το ποσό του έτους 2015. 

 


