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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr).
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 54ηΠρ./54ηΣυν./27930/11-11-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου. 
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος 5)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 6) 
Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος και 7)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος.
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  Αλατσίδου 
Ελένη, Χατζή Ελένη, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι 
κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  υπ’ αριθμ, 54ηΠρ./54ηΣυν./27930/11-
11-2022 πρόσκληση του Προέδρου.
Κατά την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Τσομπάνογλου Φώτιος.
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Αξιολόγηση των 
στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Γ’ 
τριμήνου 2022 σωρευτικά.
   Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’αριθμ. 27910/11-11-2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και 
συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος 
εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία 
πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε 
ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους 
και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα. 

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν 
ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού.     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 
διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από 
τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο 
τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτος, ο στόχος του οικονομικού 
αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων 
του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί 
αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος 
θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού. Στις περιπτώσεις που το 
χρηματικό υπόλοιπο δεν ισούται με τα διαθέσιμα της προηγούμενης χρήσης , η ενδεχόμενη 
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διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγέθη μεταβάλει ισόποσα και αντίστροφα και τον στόχο του 
οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το 
Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός 
ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το 
Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της 
απόκλισης. 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στόχοι συνολικά των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και 
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε 
σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών.

Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, λήφθηκαν υπόψη οι 
οδηγίες της ΚΥΑ 34574/20-7-2018 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, του εγγράφων 
44485/6-8-2018, 65270/19-11-18 και 61528/28-9-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και η 
χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η 
εποχικότητα των εσόδων-εξόδων  σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο,  το οποίο μπορούσε 
να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης το 
πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την 
έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, 
περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος  προέβη στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας όπως αυτός 
προβλέπεται στην ΚΥΑ 34574/2018 , ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την  
υπ΄ αρ. 64-27.4.2022(ΑΔΑ:Ω30ΟΩΚΥ-97Λ) απόφαση  και αναμένεται ο έλεγχος της από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση . 

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και οι αποκλίσεις που σημειώνονται για το Γ΄ Τρίμηνο του οικονομικού 
έτους 2022 συνοπτικά.

Α/Α στήλες 1 2 3 4

Στοιχεία

Γραμμή ΟΠΔ " 
Ίδια έσοδα" ( 
γραμμή 3α, 3β,4)

Γραμμή ΟΠΔ " 
Σύνολο εσόδων" ( 
γραμμή Α.1+ 
διαθέσιμα)

Γραμμή ΟΠΔ " 
Σύνολο 
εξόδων"(γραμμή 
β.1)

Γραμμή ΟΠΔ " 
Απλήρωτες 
υποχρεώσεις"(γραμμή 
γ.2)

1. Στόχοι  3ου 
τριμήνου 2022 
(€) 7.678.854,00 28.836.790,90 25.892.523,00 320.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ  
3ου τριμήνου 
2022 (€) 7.491.998,00 26.875.195,90 20.421.040,00 525.911,80
3. Ποσό 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχους  3ου 
τριμήνου 
2022(€) -186.856,00 -1.961.595,00 -5.471.483,00 205.911,80
4. Ποσοστό 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχους  3ου 
τριμήνου 
2022(€) -2,43% -7% -21% 64%
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ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ

Απόκλιση Εσόδων -1.961.595,00
Απόκλιση Εξόδων -5.471.483,00
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1) 3.509.888,00

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στόχος  320.000,00
Εκτέλεση 525.911,80
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος)  
(2) 205.911,80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος  (1) 3.509.888,00
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων  (2) 205.911,80

Διαφορά (1) - (2) 3.303.976,20
Απόκλιση 11,46%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει:
• ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
• ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
• ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση 
Εξόδων»,
• ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων 
στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2,
• ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος 
μείον  Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων».
Από την επεξεργασία που κάναμε, προκύπτουν τα εξής:
1) Τα ίδια  έσοδα του Δήμου μας  ανέρχονται σε  7.396.390,00  €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί 
ήταν 7.588.419,00 €, εμφανίζεται αρνητική  απόκλιση ύψους 192.029,00 € (ποσοστό ύψους 
2,53%). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 
95.608,00 €, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 90.435,00 €, και εμφανίζεται θετική απόκλιση 
ύψους 5.173,00€ (ποσοστό ύψους 5,72 %). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων 
ΠΟΕ είναι αρνητική ύψους 186.856,00 ( ποσοστό ύψους 2,43 % ).
2) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε  19.358.119,00 ευρώ 
και τα διαθέσιμα της 31/12/2021 σε 7.517.076,90 € και συνολικά έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 
26.875.195,90 € ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 28.836.790,90 ευρώ, παρουσιάζοντας αρνητική 
απόκλιση ύψους 1.961.595,00 €(ποσοστό ύψους 6,80 %).
3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ’ τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων 
ανέρχονται σε  525.911,80 ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 320.000,00 ευρώ. 
4) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 20.421.040,00  €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 
25.892.523,00 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -5.471.483,00 € (ποσοστό ύψους  
21,13 %).
5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 
προβλέπεται ανέρχεται σε 3.509.888,00  €.
6) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου  που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 
προβλέπεται, ανέρχεται σε 3.303.976,20  € και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται 
με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων ) και 
είναι 11,46 %.
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:

 Την υπ’ αριθμ. 27910/2022 εισήγηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής)

ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ
ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καναβός Μιλτιάδης και Τσομπάνογλου 

Φώτιος)

Την αξιολόγηση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο στοιχείων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 και των αποκλίσεων που 
σημειώνονται, για τη σχετική ψήφιση-έγκριση, των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Γ’ τριμήνου 2022 σωρευτικά, όπως 
καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

Α/Α στήλες 1 2 3 4

Στοιχεία

Γραμμή ΟΠΔ " 
Ίδια έσοδα" ( 
γραμμή 3α, 3β,4)

Γραμμή ΟΠΔ " 
Σύνολο εσόδων" ( 
γραμμή Α.1+ 
διαθέσιμα)

Γραμμή ΟΠΔ " 
Σύνολο 
εξόδων"(γραμμή 
β.1)

Γραμμή ΟΠΔ " 
Απλήρωτες 
υποχρεώσεις"(γραμμή 
γ.2)

1. Στόχοι  3ου 
τριμήνου 2022 
(€) 7.678.854,00 28.836.790,90 25.892.523,00 320.000,00
2. Εκτέλεση Π/Υ  
3ου τριμήνου 
2022 (€) 7.491.998,00 26.875.195,90 20.421.040,00 525.911,80
3. Ποσό 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχους  3ου 
τριμήνου 
2022(€) -186.856,00 -1.961.595,00 -5.471.483,00 205.911,80
4. Ποσοστό 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχους  3ου 
τριμήνου 
2022(€) -2,43% -7% -21% 64%

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ

Απόκλιση Εσόδων -1.961.595,00
Απόκλιση Εξόδων -5.471.483,00
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1) 3.509.888,00
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ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στόχος  320.000,00
Εκτέλεση 525.911,80
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος)  
(2) 205.911,80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ
Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος  (1) 3.509.888,00
Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων  (2) 205.911,80

Διαφορά (1) - (2) 3.303.976,20
Απόκλιση 11,46%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει:
• ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
• ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,
• ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση 
Εξόδων»,
• ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων 
στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2,
• ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος 
μείον  Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων».

Από την επεξεργασία, προκύπτουν τα εξής:

1) Τα ίδια  έσοδα του Δήμου μας  ανέρχονται σε  7.396.390,00  €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί 
ήταν 7.588.419,00 €, εμφανίζεται αρνητική  απόκλιση ύψους 192.029,00 € (ποσοστό ύψους 
2,53%). Ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 
95.608,00 €, ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 90.435,00 €, και εμφανίζεται θετική απόκλιση 
ύψους 5.173,00€ (ποσοστό ύψους 5,72 %). Η συνολική απόκλιση ιδίων εσόδων & εσόδων 
ΠΟΕ είναι αρνητική ύψους 186.856,00 ( ποσοστό ύψους 2,43 % ).

2) Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε  19.358.119,00 ευρώ 
και τα διαθέσιμα της 31/12/2021 σε 7.517.076,90 € και συνολικά έσοδα πλέον διαθέσιμα σε 
26.875.195,90 € ενώ ο στόχος είχε τεθεί για 28.836.790,90 ευρώ, παρουσιάζοντας αρνητική 
απόκλιση ύψους 1.961.595,00 €(ποσοστό ύψους 6,80 %).

3) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ’ τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων 
ανέρχονται σε  525.911,80 ευρώ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 320.000,00 ευρώ. 

4) Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε 20.421.040,00  €, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 
25.892.523,00 €, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους -5.471.483,00 € (ποσοστό ύψους  
21,13 %).

5) Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 
προβλέπεται ανέρχεται σε 3.509.888,00  €.

6) Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου  που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως 
προβλέπεται, ανέρχεται σε 3.303.976,20  € και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται 
με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων ) και 
είναι 11,46 %.

ΑΔΑ: 6ΓΜΚΩΚΥ-Χ5Γ



Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  

                                
Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Xatzisavvidis Aristeidis

ΑΔΑ: 6ΓΜΚΩΚΥ-Χ5Γ
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