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Προϋπολογισμός 2022 - Γενικές Αρχές (1/3)

 Η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι μια κορυφαία διαδικασία για το 

Δήμο, καθώς αποτελεί το βασικότερο εργαλείο διοίκησης, απαραίτητο 

για την καθημερινή λειτουργία του, αλλά και για την υλοποίηση του 

προγράμματος της Δημοτικής Αρχής.

 Η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση για τον 

προϋπολογισμό του Δήμου στις 22/11/2021 και έλαβε υπόψη της τις 

τοποθετήσεις φορέων και πολιτών.

 Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται σήμερα είναι ισοσκελισμένος και 

αποτυπώνει ρεαλιστικά τις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων του Δήμου 

κατά το νέο έτος, προσαρμοσμένος πάντα στο υφιστάμενο αυστηρό 

δημοσιονομικό πλαίσιο.



Προϋπολογισμός 2022 - Γενικές Αρχές (2/3)

 Εμπόδια για την υλοποίηση του Π/Υ, αποτελούν οι μειούμενοι πόροι 

από την κεντρική διοίκηση, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες 

συμβάσεις, καθώς και η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου.

 Επιπλέον, η πανδημία Covid-19 έχει ανατρέψει σε πολλές περιπτώσεις 

το σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και έχει 

επιφέρει σημαντική υστέρηση εσόδων στον Π/Υ του Δήμου μας.

 Τέλος, σημαντική υστέρηση εμφανίζουν τα έσοδα των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου, κυρίως του ΟΚΠΑΠΑ και του Πνευματικού 

Κέντρου, όπου θα απαιτηθούν επιπλέον επιχορηγήσεις από το Δήμο.



Προϋπολογισμός 2022 - Γενικές Αρχές (3/3)

 Η καθημερινότητα μας αναγκάζει να αναμορφώνουμε τον 

προϋπολογισμό συνεχώς και υποχρεωτικά πλέον, αφού είμαστε 

υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε στενά τα στοιχεία εκτέλεσής του και 

να παρεμβαίνουμε άμεσα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια 

δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και 

στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές τις αντίστοιχες 

αναμορφώσεις.

 Ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά 

του, ώστε να μην δημιουργεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να είναι 

φερέγγυος σε όλους όσοι συναλλάσσονται μαζί του, να χρηματοδοτεί 

από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να 

επιτελούν το έργο τους και να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις για τη 

βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων 

κοινωνικών ομάδων.



Προϋπολογισμός 2022 – Πλαίσιο κατάρτισης (1/5)

 Ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να υλοποιεί τον σχεδιασμό της Δημοτικής 

Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος. Όμως, ο τρόπος καταγραφής των 

μεγεθών του προϋπολογισμού υπόκειται στους περιορισμούς της ΚΥΑ 

55040/26-07-2021 (ΦΕΚ 3291 τ.Β’/26-07-2021), η οποία προσδιορίζει 

επακριβώς το πώς θα προϋπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδα του 

Δήμου. 

 Σήμερα, εισάγεται προς ψήφιση ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Αρχής 

για το οικονομικό έτος 2022, κατόπιν λήψης της υπ’ αριθ. 05/18-01-2022 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.



Προϋπολογισμός 2022 – Πλαίσιο κατάρτισης (2/5)

 H υπ’ αριθ. 2478/20-01-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α αναφέρει ότι το 

σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ιωαννιτών:

 Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο

 Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω ΚΥΑ όσον αφορά στην 

Ομάδα Εσόδων Ι και σημειώνεται ως «ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ(€)» το ποσό -19.024,79€, το οποίο εμφανίζεται ως 

υπέρβαση του ανώτατου ορίου των ιδίων εσόδων της ομάδας Β.1.

 Η ανωτέρω παρατήρηση του Παρατηρητηρίου προέκυψε καθώς:

 Στον υπολογισμό της Ομάδας Εσόδων Ι από το Παρατηρητήριο, δεν έχει ληφθεί υπόψη ο ΚΑΕ 

14 «ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ», που στην κλεισμένη χρήση 2020 έφτασε 

στο ύψος των 16.099,03€

 Στο αρχείο συμπληρωματικών πληροφοριών που υποβλήθηκε στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο 

(ΕΔΤ) του ΥΠΕΣ ταυτόχρονα με το αρχείο του σχεδίου προϋπολογισμού, καταχωρίστηκε ως 

«Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων από την αύξηση των ανταποδοτικών τελών» το 

ποσό των 699.634,59€ (ποσό υπέρβασης Ομάδας Εσόδων Ι) αντί του ορθού 745.340,02€



Προϋπολογισμός 2022 – Πλαίσιο κατάρτισης (3/5)

 Στην εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία επεσήμανε ότι παρατηρείται 

υπέρβαση του ανώτατου ορίου των ιδίων εσόδων της ομάδας Β.1 κατά 

699.634,59€, λόγω της αύξησης των συντελεστών των ανταποδοτικών 

τελών καθαριότητας και φωτισμού (υπ’ αριθ. 315/2021 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου)

 Σύμφωνα με τα στοιχεία των Οικονομικών Υπηρεσιών και κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. Β.3.1. της ΚΥΑ 55040/26-07-2021 (Β’ 

3291):

 Επιπλέον ποσό που αναμένεται να βεβαιωθεί από την αύξηση των συντελεστών του 

τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 745.340,02€

 Ποσοστό εισπραξιμότητας προηγούμενου οικονομικού έτους κλεισμένης χρήσης (ήτοι 

2020): Εισπραχθέντα ΚΑΕ 0311 (2020) / Βεβαιωθέντα ΚΑΕ 0311 (2020) = 99,57%

 Επιτρεπόμενη υπέρβαση σύμφωνα με την 55040/2021 ΚΥΑ: 745.340,02€ * 99,57% 

(ποσοστό εισπραξιμότητας που προκύπτει για το 2020) = 742.135,06€



Προϋπολογισμός 2022 – Πλαίσιο κατάρτισης (4/5)

 Στον προϋπολογισμό 2022 έχει ληφθεί υπόψη το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 2021-2024 (όσον αφορά στο έτος 2022) και 

περιλαμβάνονται στο ακέραιο:

 Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2022

 Τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022, όπως αυτά 

εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και 

 Τα συνεχιζόμενα έργα και προμήθειες (πολυετείς δαπάνες)

 Οι ανελαστικές δαπάνες του Δήμου (κόστη μισθοδοσίας, δανειακές 

υποχρεώσεις, κ.λπ.)



Προϋπολογισμός 2022 – Πλαίσιο κατάρτισης (5/5)

 Ο Π/Υ δεν δίνει απαντήσεις στο σύνολο των απαιτήσεων της τοπικής 

κοινωνίας, αλλά επιτυγχάνει την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, 

χωρίς να μειωθούν οι παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες 

και χωρίς να θιγούν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

 Βασικές κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια θα είναι:

 Η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα 

της ΒΑΑ, του ΣΒΑΚ και του ΣΔΒΕ

 Η υλοποίηση των ενταγμένων έργων και όσων αναμένεται η έγκριση στο 

πλαίσιο του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 Η υλοποίηση των δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έξυπνης 

πόλης, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ελλάδα 2.0, καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών 

υπηρεσιών του Δήμου

 Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων

 Ο εξορθολογισμός των δημοτικών τελών

 Η αύξηση των ιδίων εσόδων και η βελτίωση της εισπραξιμότητας

 Η στήριξη των Νομικών Προσώπων του Δήμου στους τομείς των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Πολιτισμού



Προϋπολογισμός 2022 – Συνοπτικά Στοιχεία (1/5)

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των 157.168.000,00€.

 Όσον αφορά στο τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που σχετίζεται με 

τα  ίδια έσοδα, τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 

2022  υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των 

Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2020 και 2021).

 Στον προϋπολογισμό έτους 2022 έχουν εγγραφεί ίδια έσοδα της ομάδας 

Β.1 ποσού 20.134.723,11€, στα οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο 

των εσόδων (ύψους 2.167.595,00€) των ιδρυμάτων χωρίς νομική 

προσωπικότητα (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης).

 Στην ομάδα Β.2 στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών 

εγγράφεται το ποσό  των 850.000,00€.



Προϋπολογισμός 2022 – Συνοπτικά Στοιχεία (2/5)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 27.278.124,54

1 EKTAKTA ΕΣΟΔΑ 37.241.494,01

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 3.450.938,11

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 54.319.809,81

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.444.633,53

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 24.433.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 157.168.000,00



Προϋπολογισμός 2022 – Συνοπτικά Στοιχεία (3/5)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

6 Έξοδα 44.243.056,03

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15.813.861,47

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.405.297,16

62 Παροχές τρίτων 4.292.688,34

63 Φόροι τέλη 818.400,00

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1.094.448,22

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1.910.450,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.461.066,90

67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 11.683.942,42

68 Λοιπά έξοδα 762.901,52

7 Επενδύσεις 48.558.266,42

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.134.043,81

73 Έργα 42.057.153,21

74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2.367.069,40

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 63.186.677,55

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.964.224,09

82 Αποδόσεις 8.270.299,25

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 51.952.154,21

9 Αποθεματικό 1.180.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 157.168.000,00



Προϋπολογισμός 2022 – Συνοπτικά Στοιχεία (4/5)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2022

ΟΚΠΑΠΑ 3.600.000,00
ΚΟΙΝΩΦ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 1.750.000,00
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 170.000,00
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 50.000,00
ΔΕΠΕΙ 187.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.757.500,00

ΚΑΠ(1.063.667,70 Χ12) 12.764.012,40

ΣΑΤΑ(440.467,50Χ4) 1.761.870,00

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ(23.294,40Χ3) 69.883,20

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ(425.330Χ4) 1.701.320,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 373.200,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2022



Προϋπολογισμός 2022 – Συνοπτικά Στοιχεία (5/5)

 Στον προϋπολογισμό 2022 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για:

 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία – 50.000,00€

 Προμήθεια αθλητικών υποδομών (μπασκέτες, ταμπλό κ.λ.π.) των σχολικών 

γυμναστηρίων – 50.000,00€

 Συντήρηση - Επισκευή δημοτικών κτιρίων (Τεχνικό Πρόγραμμα) – 350.000,00€ (2022: 

50.000,00€)

 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιωαννιτών (Τεχνικό Πρόγραμμα) –

200.000,00€

 Συντήρηση - αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Ιωαννιτών (Τεχνικό Πρόγραμμα) 

– 100.000,00€ (2022: 20.000,00€)

 Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλώσιμων υλικών και παροχή υπηρεσιών για την 

επισκευή οχημάτων του Δήμου Ιωαννιτών μέσω σύναψης ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

διάρκειας 36 μηνών - 1.428.499,98€ (2022: 239.000,00€)

 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία λόγω διάνοιξης της οδού Ρώμα –

440.000,00€ (2022: 220.000,00€)

 Καταγραφή διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

– Πολιτική διαχείρισης κινδύνων επί των διαδικασιών του Δήμου – 40.000,00€



Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2022 (1/3)

 Το Ο.Π.Δ. συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων 

σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, 

ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους 

απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος.

 Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 60/2022 απόφασή της κατήρτισε το 

σχέδιο του Ο.Π.Δ. του Δήμου για το έτος 2022, λαμβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18/τ.Α/25.01.2013), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 202 του ν.4555/2018.

 Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε 

συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη 

μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων 

τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων 

υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα.



Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2022 (2/3)

 Η στοχοθεσία 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 και του χρηματικού 

υπολοίπου.

 Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο 

ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και 

ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων 

στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει 

από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου 

απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.

 Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται 

διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε 

σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του OTA.



Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2022 (3/3)

 Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων 

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται 

υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού.

 Η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων αποτυπώνοντας σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του 

ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις 

ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του οικονομικού έτους 2022. Οι 

εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και 

δαπανών που θέτει ο Δήμος, καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας 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.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

 Με βάση αυτά τα δεδομένα, καλώ το σώμα να ψηφίσει τον 

Προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. του Δήμου μας για το έτος 2022. 

 Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη 

διαδικασία της κατάρτισης του Π/Υ και ιδιαίτερα τα στελέχη του 

Τμ. Προϋπολογισμού και της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και 

τα στελέχη των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας, τα οποία 

εργάστηκαν με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και ζήλο για την 

κατάρτιση των Π/Υ και των αντίστοιχων Ο.Π.Δ. και να 

επιδιώξουμε με ισχυρή πολιτική βούληση την εκτέλεσή τους! 


