
EIΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Eισάγεται προς ψήφιση ο προυπολογισμός της  δημοτικής αρχής για το έτος 

2022, με βάση τις πάγιες αρχές της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και της 

καθολικότητας ,κατόπιν της ήδη προηγηθείσας ψήφισης του προυπολογισμού 

Ανταποδοτικών Τελών 2022 και κατόπιν λήψης της υπ αριθμ. 979/21 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας. Έχει έρθει, δε, και η 

σχετική γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

Ενας προυπολογισμός που έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία και σε ένα 

ασφυκτικό πλαίσιο, λόγω των συνεπειών στην οικονομία που αφήνει η 

πανδημία και η υγειονομική κρίση, ωστόσο, επιχειρεί να διατηρήσει το 

κοινωνικό του πρόσημο και να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα προβλήματα .Η 

στήριξη της πολιτείας είναι «κρίσιμη». Σημειωτέον ότι για το έτος 2021 λάβαμε 

επιχορήγηση λόγω covid συνολικού ποσού 926.500 ευρώ. Βέβαια, την τελική 

εικόνα για το ύψος της απώλειας (υστέρησης) εσόδων μας, που ενδεχομένως 

θα υπάρξει από την πανδημία, θα την έχουμε μόλις ολοκληρωθεί η οικονομική 

χρήση 2021. 

Πρώτιστος στόχος είναι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση που διασφαλίζει 

τη σταθερότητα, η αναπτυξιακή διάσταση, καθώς και η διαφάνεια και ο 

δημόσιος έλεγχος στη διαχείριση των πόρων «με την ειλικρίνεια την 

καθολικότητα και την ειδίκευση των πιστώσεων», ενώ παράλληλα 

καθορίζονται και οριοθετούνται στόχοι, όπως η αποτελεσματική και 

ορθολογική διαχείριση των πόρων και η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η διαρκής αξιολόγηση και παρακολούθηση των λειτουργικών εξόδων και 

ιδιαίτερα των ανταποδοτικών υπηρεσιών, το κόστος των οποίων καλύπτεται 

και από τη συνεισφορά των δημοτών, αποτελεί ένα ακόμη βασικό στοιχείο, 

καθώς και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προκύπτουν για τον 

δήμο μας, μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. 



Η  αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου, αποτελεί ένα επιπλέον 

εργαλείο αύξησης των εσόδων, όπου στο επίκεντρο της πολιτικής του είναι η 

εξυπηρέτηση του δημότη με σύγχρονα μέσα, καθώς και η στήριξη των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 

Σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του προϋπολογισμού 

αποτυπώνεται με σαφήνεια στο τεχνικό πρόγραμμα με έργα και μελέτες που 

βελτιώνουν την αισθητική της πόλης μας, την  ανάπτυξη των υποδομών, την 

αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, τον εκσυγχρονισμό των δομών 

πρόνοιας, έργα που προάγουν τον αθλητισμό και τους φυσικούς πόρους 

καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας. Έργα που βελτιώνουν την 

καθημερινότητα των πολιτών». 

Ακολουθήθηκε και φέτος μια ανοικτή (διαδικτυακή)  διαδικασία ώστε να λάβει 

υπόψη της  και τις τοποθετήσεις των φορέων, για την σύνταξη του 

προϋπολογισμού της. 

Στόχος είναι και φέτος να έχουμε μια σχετικά γρήγορη έγκριση χωρίς 

ουσιώδεις παρατηρήσεις  , ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το 

συντομότερο δυνατόν. 

   

 Στα καθ ημάς, όσον αφορά τις  επιχορηγήσεις, είναι επί της ουσίας οι 

θεσμοθετημένοι πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι υπολογίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

της σχετικής ΚΥΑ υπ αριθμ. 55040/21-7-21 και έχει εγγραφεί ίδιο ποσό  με 

αυτό του τρέχοντος έτους (2021) . ΚΑΠ  για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων σταθεροί σε σχέση με την περσινή χρονιά με 

1.330.560 ευρώ  

Ο τρόπος καταγραφής των μεγεθών του προϋπολογισμού ορίζεται από την 

σχετική Κ.Υ.Α., η οποία δίνει ακριβείς οδηγίες για το πώς θα προϋπολογιστούν 

τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου. 

 

Η καθημερινότητα μας αναγκάζει να αναμορφώνουμε συνεχώς και 

υποχρεωτικά πλέον τον προυπολογισμό μας, αφού οι Δήμοι είναι 



υποχρεωμένοι να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού και να παρεμβαίνουν άμεσα. Η εκτέλεση του 

προϋπολογισμού είναι μια  δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς 

αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές 

αυτές τις συνεχείς τροποποιήσεις. 

 

 Ο Δήμος μας   συνεχίζει με αμείωτο ενδιαφέρον την προσπάθεια 

νοικοκυρέματος στα οικονομικά του, να μην δημιουργεί ληξιπρόθεσμες 

οφειλές, να είναι φερέγγυος σε όσους συναλλάσσονται μαζί του και να 

χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα: ( και 

συγκεκριμένα την ΚΟΔΕΠ με επιχορήγηση  950.000 όπως και την περσινή 

χρονιά από 780.000 ευρώ , που λάμβανε τα προηγούμενα έτη, τον ΟΠΑΝ με 

1.300.000 ευρώ και την ΔΗΡΑΠ με 1.600.000 ευρώ για το 2022) για να 

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

βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών 

ομάδων. 

Να δούμε , όμως τα ποσοστά επί του τεχνικού προγράμματος για κάθε πηγή 

χρηματοδότησης : 

-Δημοτικοί Πόροι: μειωμένοι φέτος σε ποσοστό 8,35% έναντι του περσινού  

8,98% 

-Πράσινο Ταμείο: 12,94 % ( στα ίδια ποσοστά με την περσινή χρονιά) 

-Π.Δ.Ε.: 3,62% 

-ΕΣΠΑ 2014-2020: 9,33% 

- ΟΧΕ: 27,50% 

-Περιφέρεια : 8,27% 

-ΣΑΤΑ:11,80 % 

-ΣΑΤΑ σχολείων: 5,69% 

-Ανταποδοτικά: 9,62%  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ 2022 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: για το έτος: 2022   



   

   Κωδικοί 
αριθμοί Έσοδα  Προϋπολογισμός 

0 Τακτικά Έσοδα 52.159.572,72 

1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 7.227.674,62 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 8.760.821,00 

31 Εισπράξεις από Δάνεια 1.690.120,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 86.212.728,52 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 17.311.778,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 50.677.079,74 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 34.030.063,01 

Σύνολo Πόρων 258.069.837,61 

   Κωδικοί 
αριθμοί Έξοδα  Προϋπολογισμός 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 45.329.081,55 

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 26.449.894,66 

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 5.571.841,72 

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 10.837.076,72 

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 7.357.670,11 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 13.122.287,74 

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 4.118.846,20 

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

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 100.990.993,77 

    
   Επενδύσεις 
 71 Αγορές 21.709.450,50 

73 Έργα 18.425.470,78 

74 Μελέτες 3.610.351,00 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 519.037,00 

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 

9111 Αποθεματικό 27.835,86 

             Σύνολo εξόδων 258.069.837,61 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 ( ΣΥΝΟΛΟ 102 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ) 

Ολοκληρώθηκαν τέσσερις μεγάλοι (4) διαγωνισµοί που θα τονώσουν 
την οικονοµική - κοινωνική δραστηριότητα, θα βελτιώσουν την 



ποιότητα ζωής των πολιτών και την εξυπηρέτησή τους, από τις 
Υπηρεσίες του ∆ήµου:   

1. ∆ράσεις Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων στον 

Πειραιά. 

  2. Εικονικές Περιηγήσεις στον Πειραιά  

3. ∆ηµιουργία Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων 
Προορισµών Πλάζ Φρεαττύδας και Πλάζ Βοτσαλάκια  

4. Ευφυής Πλατφόρµα στον ∆ήµο Πειραιά 

 

 

Ανάμεσα στα έργα που έχουμε προυπολογίσει για το έτος 2022, αξίζει να 

αναφερθεί: 

- Τα μεγάλα ποσά που διατίθενται και για το 2022 σε γενικές επισκευές 

και συντηρήσεις σχολείων, σε κλειστά γυμναστήρια σχολείων, σε 

ανακατασκευές μονώσεων στα σχολεία, για την αναβάθμιση του 

κτηρίου της πρώην ΣΚΥΠ, για ολοκλήρωση μελετών και ωρίμανση 

έργων για τα σχολικά κτήρια. 

- Η αποκατάσταση και αξιοποίηση του εμβληματικού κτηρίου Περδίκη 

- Η μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιάεπί της οδού 

Ρετσίνα 47 

- Προσαρμογές και ενισχύσεις βρεφονηπιακών σταθμών στην 

Ερμουπόλεως και στην Υπαπαντής 

- Η μελέτη για την Δημιουργία Αθλητικού Πολιτιστικού Πολυχώρου 

Κοινωνικής Ένταξης και Καινοτομίας και ΚΔΑΠ 

- Η ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

- Η ανάπλαση της πλατείας Καρπάθου 

- Τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου   

- Η Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου για επισκέπτες Κρουαζιέρας 

- Η αναβάθμιση της οδού Δωδεκανήσου στα Καμίνια 



- Έχουν διατεθεί ποσά για απαλλοτριώσεις όπως για τους πρώην Μύλους 

ΜΟΙΡΑ , για την πλατεία στις οδούς Νάξου και Γρανικού και για τον 

χώρο στις οδούς Μουτσοπούλου και Φαλήρου 

- Διατίθεται ποσόν 700.000 ευρώ για την αγορά χώρου του πρώην 

κινηματογράφου ΓΚΛΟΡΙΑ για την δημιουργία Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού.  

  

 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για 2022 είναι  ένας  πραγματικός 

προϋπολογισμός , ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος     

, αντιμετωπίζει την πραγματικότητα και την επιταγή του νόμου, σίγουρα δε 

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, χωρίς να θιγούν βασικές 

ανάγκες της καθημερινότητας.  

Πάμε τώρα να δούμε πως ισοσκελίζεται, να μιλήσουμε με νούμερα: 

Ισοσκελίζεται στα 258.069.837 ευρώ στα έσοδα και τα έξοδα, αυξημένος σε 

σχέση με τον περσινό κατά 9 εκ, το οποίο κατά βάση εντοπίζεται σε αύξηση 

εντάξεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ και ΠΔΕ. 

 

Το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ( 51) ανέρχεται στο ποσόν των 

50.677.079 ευρώ και αναλύεται: 1)  σε χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα συνολικού ποσού 41.047.370 ευρώ και  2) σε χρηματικό 

υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα ποσού 9.629.709 ευρώ.  

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

1. Λόγω της εφαρμοσθείσας αναστολής καταβολής τόκων και χρεωλυσίων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο έτος 2022 θα 



επιβαρυνθεί ο Δήμος με ποσό 7.828.646 ευρώ για τόκους στα δάνεια 

του παρελθόντος και με ποσό 3.008.428 ευρώ για τα χρεολύσια αυτών.   

2. Τα αντισταθμιστικά έσοδα για την λειτουργία του ΟΛΠ, τα οποία έχουν 

προυπολογιστεί για το 2022 ανερχόμενα σε ποσόν 2.304.811 ευρώ και 

θα αξιοποιηθούν προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.   

3. Άλλες βασικές πηγές εσόδων μας, πέραν των ΚΑΠ,  είναι: το ετήσιο 

οικονομικό αντάλλαγμα από την παραχώρηση του Πύργου 1.252.400 

ευρώ, το Τέλος καθαριότητας και φωτισμού προυπολογισθέν στα 24 

εκ, το ΤΑΠ προυπολογισθέν  στα 2 εκ, ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων 1.500.000 ευρώ. 

4. Θα επιβαρυνθούμε με Φόρο Εισοδήματος Ε2 περί το 1 εκ.  ευρώ  και  

για ΕΝΦΙΑ 575.000 ευρώ 

5. Με την εφαρμογή του 5% παρακράτησης από τους ΚΑΠ μας για την 

υπέρογκη οφειλή προς την ΔΟΥ , που παραλάβαμε , θα επιβαρυνθεί ο 

προυπολογισμός μας με 877.000 ευρώ και φέτος. 

 

 

Με αυτά τα οικονομικά δεδομένα , προσπαθήσαμε να κάνουμε ότι καλύτερο 

μπορούμε. 

-Εξοφλούμε παλαιές οφειλές του Δήμου, που κληρονομήσαμε , για τις οποίες 

εξεδόθησαν  δικαστικές αποφάσεις που επεδίκαζαν σε βάρος του Δήμου, 

διόλου ευκαταφρόνητα ποσά , ώστε να δυνάμεθα να είμαστε συνεπείς στον 

μελλοντικό προγραμματισμό μας. 

-Εκσυγχρονίσαμε το Τμήμα Εισπράξεων με πρόγραμμα ηλεκτρονικών 

πληρωμών για την εξυπηρέτηση των δημοτών και προσπαθούμε την καλύτερη 

δυνατή οργάνωση του Μητρώου Οφειλετών, προμηθευτήκαμε το πρόγραμμα 

Public Pro για την εξασφάλιση της ορθότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών 

και εργαζόμαστε πάνω στην οργάνωση των δικλείδων ασφαλείας του δήμου 

μας 

-Αναπροσαρμόσαμε τους συντελεστές των Ανταποδοτικών Τελών με μείωση 

5% σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων για το οικον. έτος 2022.  



- Διατηρήθηκαν οι απαλλαγές των Δημοτικών Τελών στην πρώτη κατοικία με 

Μείωση 50% για πολύτεκνους – τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

30.000€, με πλήρη απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω με ατομικό 

εισόδημα μέχρι 12.000€, με πλήρη απαλλαγή για τους άπορους, με διατήρηση 

του μειωμένου τέλους για τις περιοχές , που έχουν πληγεί λόγω των έργων 

ΜΕΤΡΟ  

-Απαλλάχθηκαν οι καταστηματάρχες από τα δημοτικά τέλη , τα τέλη 

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων λόγω πανδημίας και προβήκαμε στις 

σχετικές μειώσεις ενοικίων με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

- Έχουμε αφήσει ένα μικρό αποθεματικό περί τις 27 χιλ. ευρώ και μετά την 1η 

αναμόρφωση θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα, αφού γίνουν και οι 

ανατροπές και συγκεντρωθούν τα αδιάθετα υπόλοιπά μας. 

 

Με αυτά τα δεδομένα και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, που αναφέραμε  , 

κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε για να κλείσουμε και φέτος τον 

προϋπολογισμό μας και καλώ το σώμα να τον υπερψηφίσει. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω, τα στελέχη του Δήμου μας, την Προισταμένη 

Προυπολογισμού, τον Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών , τον οικονομικό μας 

σύμβουλο, και όλους εκείνους που με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, έχουν 

συμβάλει στον Δήμο μας στην κατάρτιση ρεαλιστικών προϋπολογισμών , ώστε 

να επιδιώκουμε, με την εκτέλεσή τους, την υλοποίηση, στο μέτρο του 

εφικτού της πολιτικής βούλησης της Διοίκησης. 

 

                            

 


