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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   274/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 32η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36846/22-8-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος 

οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος και 4) 

Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 279 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 

2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Νιάρχος Αναστάσιος και 4) Μπεχράκης Σταμάτης. 

   
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Γυφτέας Ηλίας και Μπάκας Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ.  Δημόπουλο Δημήτριο και Αδαμόπουλο Ιωάννη αντίστοιχα.  

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο 
«Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικον. έτους 2018, Δήμου Καλαμάτας», του οποίου 
ζητείται η συζήτηση και η λήψη απόφασης στην παρούσα συνεδρίαση.   

Η σχετική η διαδικασία εξελίσσεται όπως ακολουθεί:   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε, κ. Αντωνόπουλε, για να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Να μην ενταχθεί.  
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  

Εντάσσεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.  
 
Να πω και το λόγο;  
Επειδή το θέμα αυτό είναι σοβαρό και μπορεί να αφορά και άλλους και 

ίσως το αναμένουν οι άνθρωποι να το δούνε κτλ. στην επόμενη συνεδρίαση, ίσως να θέλουν 
να παρευρίσκονται και εμείς το βάζουμε εδώ εκτός ημερησίας. Απ’ αυτή την άποψη, δηλαδή, 
λέω όχι να το συζητάγαμε εκεί. Ότι θα υπάρχει πρόβλημα αντικειμενικά, το αντιλαμβάνεστε.  

 
Εντάξει. Απλά θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο 15 φορές. Λοιπόν, είστε 
κατανοητός. 

 
 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερησίας διάταξης  θέμα 

που το Σώμα κατά πλειοψηφία και πέραν της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού 

των μελών αποδέχθηκε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά 

θέματα, με τίτλο : 

Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικον. έτους 2018, Δήμου Καλαμάτας. 

Το από 27-08-2019 έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας κας 
Ηλιοπούλου Γεωργίας, έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ:  Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Καλαμάτας έτους 2018. 

Σχετ.:  

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα, σε τρία αντίγραφα, οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 

Καλαμάτας (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων 

και προσάρτημα) διαχειριστικής χρήσης 2018 (14η διαχειριστική χρήση: 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 

Δεκεμβρίου 2018), προκειμένου να τις θέσετε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για προέλεγχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Νόμος 3463/2006) όπως αυτές ισχύουν. 

  

 

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

«με εντολή» 

Η Διευθύντρια Οικονομικών 

 

Ηλιοπούλου Γεωργία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Κύριε Μπούχαλη, θα πείτε κάτι για την εισήγηση;  
Είναι και ο κ. Κρητικός εδώ και η κα Ηλιοπούλου, η Διευθύντρια Οικονομικών 

και ο κ. Κρητικός, ο ορκωτός του Δήμου. 
Ο κ. Κρητικός έχει το λόγο.  

 
Καλό μεσημέρι και από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που συζητείται το θέμα 
σήμερα. Είναι ο ισολογισμός ο οποίος έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία και από 

μας, σε συνεργασία με μας, ο οποίος αφορά τη χρήση 31/12/2018. Ο ισολογισμός σύμφωνα 
με το νόμο θα πρέπει ως 5 Οκτωβρίου του επόμενου οικονομικού έτους, άρα ως 5 
Οκτωβρίου 2019, να έχει ελεγχθεί και να έχει περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο.  
Εμείς έχουμε τώρα συντάξει τον ισολογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα, έχει 
προχωρήσει ο έλεγχος των ορκωτών ώστε να έρθει το πιστοποιητικό. Ο ισολογισμός αυτός, 
λοιπόν, αφού θα προσαρμοστεί και το πιστοποιητικό θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως 5 
Οκτωβρίου προς έγκριση, αφού αναλυθεί και έχει και τις σημειώσεις του ορκωτού.  
Αυτό, ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Μπούχαλης, θέλει κάτι;  

 
Όχι, εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι σ’ αυτό, ουσιαστικά μιλάμε για 
προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, όπως είπε και ο κ. Κρητικός. Έτσι 

κι αλλιώς το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει επί του ισολογισμού και των 
οικονομικών καταστάσεων.  

 
Η κα Ηλιοπούλου; Όχι.  
Θέλετε κάτι, κ. Αντωνόπουλε; Ορίστε.   

 
Δεν έχουμε πάρει αντίγραφο. Έχουμε να το πάρουμε μαζί μας; Δώστε 
μου ένα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι άλλο θέλετε;  

 
Ναι, εγώ θέλω να ξέρω με τι αποτελέσματα έχει κλείσει, τα νούμερα. 
Ευχαριστώ. Δύο λόγια, δηλαδή τα νούμερα που κλείσανε, τα 

αποτελέσματα χρήσης. Δεν αλλάζουνε, τέλος.  
 
Όχι, δεν αλλάζουνε, δεν είπε κανείς ότι αλλάζουνε. Το λογιστικό αποτέλεσμα 
της χρήσης είναι 1.100.000 έλλειμμα όπως ονομάζεται, ζημιογόνο, όμως έχει 

γίνει από υπεραποσβέσεις που έχουν γίνει της τάξεως των 3.000.000 μέσα στην 
αναπροσαρμογή των παγίων που έχει συντελεστεί.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε σύνολο…;  
 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Οι αποσβέσεις που είναι λογιστικού.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε σύνολο ενεργητικού πόσο είναι αυτό;  
 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 95.088.355,68.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 95.088; Πήγε τόσο πολύ, δηλαδή, εε;  

 
Ναι, ναι. Και έχουνε συντελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσεως παγιοποιήσεις, 
δηλαδή αυξήσεις των παγίων, της τάξεως περίπου των τρεισήμισι εκατομμυρίων 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΡΗΤΙΚΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΡΗΤΙΚΟΣ:  

ΚΡΗΤΙΚΟΣ:  
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ευρώ. Έχουν αυξηθεί τα πάγια της από 31/12/2017 σε 31/12/2018, τρεισήμισι εκατομμύρια 
ευρώ. Γι’ αυτό έχουν αυξηθεί και οι αποσβέσεις.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτό; Τα πάγια…  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Νέα έργα. 

 
Είναι νέα έργα, τα έργα, το τεχνικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί και όλα 
αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι αναλυτικές καταστάσεις και, επίσης, τα 

ταμειακά διαθέσιμα της 31/12ου ανήλθαν σε 14.251.000 ευρώ έναντι υποχρεώσεων -προς 
ενημέρωση σας λέω δύο στοιχεία- 2.881.000 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή ο Δήμος 
έχει 4,95 φορές ταμειακά διαθέσιμα να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στις μακροπρόθεσμες;  

 
Στις μακροπρόθεσμες είναι και δάνεια μέσα άλλα 8 εκατομμύρια, σύνολο 
υποχρεώσεων 11.751 μαζί με όλα τα δάνεια τα οποία όμως είναι 

μακροπρόθεσμα…, εικοσαετία και κάποια είναι και…  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Και πάλι έχει παραπάνω το ταμείο απ’ ό,τι το σύνολο των υποχρεώσεων.  
 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Μαζί με τις… Μακροπρόθεσμες είναι 11.759 και τα ταμειακά διαθέσιμα 14.251.  

 
Λοιπόν, τα υπόλοιπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προέλεγχος είναι.  
Τι ψηφίζετε, κ. Αντωνόπουλε; Όπως στον προϋπολογισμό φαντάζομαι.  

 
Όχι, εμείς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να κρίνουμε το θέμα, όχι 
ότι αν υπάρχουνε λάθη, αλλά να εκτιμήσουμε ακριβώς την κατάσταση 

και να δούμε και να κάνουμε μια εκτίμηση.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα ¨Λευκό¨;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, Λευκό.  

 
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.  

Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κ. Κρητικέ, κα Ηλιοπούλου.  
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
της το παραπάνω έγγραφο και τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. 
Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Προελέγχει τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα του ισολογισμού, της 
διαχειριστικής χρήσης 2018 (14η διαχειριστική χρήση: 1η Ιανουαρίου 2018 – 31η 
Δεκεμβρίου 2018), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής 
και αποστέλλει αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, μαζί με σχετική έκθεσή 
της η οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ:  

ΚΡΗΤΙΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας 

για τον Ισολογισμό τη χρήσεως 2018 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

     Το 2018 ήταν η όγδοη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου λόγω Καλλικράτη Δήμου Καλαμάτας. 

Επίσης το 2018  ήταν για το Δήμο Καλαμάτας η δέκατη τέταρτη χρήση κατά την οποία 

εγκαταστάθηκε και εφαρμόσθηκε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

 Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω,  θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι η  εφαρμογή   του Διπλογραφικού  Λογιστικού  Συστήματος ,συμβάλλει στην   

σωστή αποτύπωση της  οικονομικής  κατάστασης και   διάρθρωσης  του Δήμου ,καθώς  και στην 

διαχρονική  παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων.  

     Επίσης  ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή και 

η δημοσίευση τους στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, συμβάλλουν σημαντικά 

στην  εδραίωση της  διαφάνειας  και αξιοπιστίας  όσον αφορά τα οικονομικά  πεπραγμένα του 

Δήμου. 

 

2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  

 Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2018 ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των ευρώ 

32.693.820,61. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους 

ευρώ 4.412.280,60, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 2.205.996,60 και τα έσοδα από 

προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 41.625,81 προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του 

Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 39.353.723,62. 

 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής : 

 

(Ποσά σε ευρώ) 

70  Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 3.246,50 

72 Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις 1.649.543,41 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 8.244.861,12 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 22.021.887,21 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 533.615,02 

76 Έσοδα κεφαλαίων  240.667,35 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων 32.693.820,61 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.412.280,60 

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  2.205.996,60 

82.07 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 41.625,81 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εσόδων προηγ. χρήσεων 6.659.903,01 

  Γενικό Σύνολο 39.353.723,62 

 

3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

                                     Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 
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60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.592.256,53 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 823.885,64 

62 Παροχές τρίτων 7.027.705,74 

63 Φόροι-τέλη 57.702,11 

64 Διάφορα έξοδα 2.959.145,77 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 346.443,85 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 6.252.429,73 

67 Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεέςς 11.594.853,75 

68 Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 410.561,98 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων 40.064.985,10 

81 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζημιές 374.768,66 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 23.887,19 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εξόδων προηγ. Χρήσεων 398.655,85 

  Γενικό Σύνολο 40.463.640,95 

 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 35.702.080,54. 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας & δημοσίων σχέσεων λειτουργίας  του Δήμου ανήλθαν 

στο ποσόν των ευρώ 4.016.460,71.  Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων 

σχέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων , εξόδων προηγούμενων χρήσεων εκτάκτων 

ανόργανων εξόδων και ζημιών, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 40.463.640,95. Η διαφορά μεταξύ των 

συνολικών εσόδων της χρήσεως 2018, ποσού ευρώ 39.353.723,62 και των συνολικών εξόδων της 

χρήσεως, ποσού ευρώ 40.463.640,95 αποτελεί το αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσεως 2018, το 

οποίο ανέρχεται σε ευρώ  1.109.917,33. 

 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2018 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 

42.852.134,67 . 

   Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 43.093.252,38 προστεθούν τα χρηματικά 

διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 14.433.529,09 και αφαιρεθούν οι πληρωμές του 

Δήμου κατά το έτος 2018, ποσού 42.852.134,67 ευρώ προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο  του Δήμου 

κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ 14.674.646,80. 

    Σε αυτό αν προσθέσουμε ποσό  33.608,09 ευρώ που αφορά εμφανιζόμενη πληρωμή κατά την 

διαχειριστική χρήση έτους 2001 χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ταμιακή εκροή, το συνολικό υπόλοιπο 

ανέρχεται στο ποσό των  14.708.254,89 ευρώ.   

 Το υπόλοιπο αυτό (14.708.254,89 ευρώ ) στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αναλύεται ως εξής: 

1) Λοιποί χρεώστες, ποσού 456.710,60 ευρώ, που αφορά διαφορές στο κλείσιμο του ταμείου    που 

δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις. 2) Μετρητά ταμείο, ποσού 20,64 3) 

Καταθέσεις όψεως  και προθεσμίας  ποσού ευρώ 14.251.523,65.  

 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2018 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 143.465.533,66 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 

83.026.555,65, η αναπόσβεστη αξία τους, ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 60.438.978,01. 

 

6. ΔΑΝΕΙΑ  

Τα δάνεια του Δήμου αποτελούνται από άτοκα  και έντοκα δάνεια συνολικού ποσού ευρώ 

9.466.451,75, εκ των οποίων ποσό ευρώ 588.907,03 είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση (2019). 
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7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του Δήμου αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις ποσού 

ευρώ 2.692.670,49 ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των ευρώ 10.223.696,57. 

Στο  λογαριασμό του Ενεργητικού, Χρεώστες Διάφοροι εμφανίζεται ποσό ευρώ 3.266.793,93 

το οποίο αναλύεται ως εξής :  

 α) απαιτήσεις από δημοτικές επιχειρήσεις για  πληρωμή  τοκοχρεολυσίων  δανείων  στα 

οποία εγγυητής είναι ο Δήμος ποσού  ευρώ 1.739.091,49, β) Υπόλοιπα συναφθέντων δανείων προς 

εκταμίευση (Τ.Π.Δ.) ποσού ευρώ 722.993,13, γ) προκαταβολή φόρου εισοδήματος ποσού ευρώ  

245.465,37, δ) Λοιποί χρεώστες ποσού ευρώ 456.710,60 και ε) φόροι κληροδοτημάτων ποσού ευρώ 

102.533,34. 

 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του Δήμου 

ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 2.293.057,88. 

 

9.ΑΡΙΘΜΟΔΕΊΚΤΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 115.736,68 0,12% 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 60.438.978,01 63,56% 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.592.990,89 6,93% 

Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 10.223.696,57 10,75% 

Χρεώστες διάφοροι 3.266.793,93 3,44% 

Λογαριασμοί διαχειρίσεως  προκαταβολών και πιστώσεων 11.860,71 0,01% 

Χρηματικά Διαθέσιμα 14.251.544,29 14,99% 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 9.286,50 0,01% 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  177.468,10 0,19% 

Σύνολο ενεργητικού 95.088.355,68 100,00% 

   Α.2- ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Κεφάλαιο 35.838.856,44 37,69% 

Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγησεις- Δωρεές παγίων 43.287.750,63 45,52% 

Αποθεματικά κεφάλαια 352.749,72 0,37% 

Αποτελέσματα εις νέον 1.423.525,89 1,50% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις(Δάνεια) 8.877.544,72 9,34% 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 410.561,98 0,43% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση(Χρεωλύσια επόμενης χρήσης) 588.907,03 0,62% 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 1.880.591,27 1,98% 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 367.220,71 0,39% 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.608,27 0,00% 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 41.637,63 0,04% 
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Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (Έσοδα επόμενων χρήσεων) 2.007.412,60 2,11% 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 7.988,79 0,01% 

Σύνολο παθητικού 95.088.355,68 100,00% 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

   Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ  

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 8.248.107,62 20,96% 

 Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις   1.649.543,41 4,19% 

Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 20.290.319,87 51,55% 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 2.265.182,36 5,76% 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 240.667,35 0,61% 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.412.280,60 11,21% 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.205.996,60 5,61% 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 41.625,81 0,11% 

Σύνολο εσόδων  39.353.723,62 100,00% 

 

 

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ  

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Κόστος πωληθέντων 35.702.080,54 88,22% 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας & δημοσίων σχέσεων 4.016.460,71 9,93% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 346.443,85 0,86% 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.021,63 0,01% 

Έκτακτες ζημιές 371.747,03 0,92% 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 23.887,19 0,06% 

Σύνολο εξόδων  40.463.640,95 100,00% 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  

Γ.1 -ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 3.246,50 0,01% 

Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις 1.649.543,41 5,05% 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 8.244.861,12 25,21% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 22.021.887,21 67,36% 

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 533.615,02 1,63% 

Έσοδα κεφαλαίων  240.667,35 0,74% 

Σύνολο εσόδων εκμεταλλεύσεως 32.693.820,61 100,00% 

   Γ.1 -ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.592.256,53 26,44% 

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 823.885,64 2,06% 
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Παροχές τρίτων 7.027.705,74 17,54% 

Φόροι-τέλη 57.702,11 0,14% 

Διάφορα έξοδα 2.959.145,77 7,39% 

Τόκοι και συναφή έξοδα 346.443,85 0,86% 

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 6.252.429,73 15,61% 

Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές 11.594.853,75 28,94% 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 410.561,98 1,02% 

Σύνολο κόστος 40.064.985,10   

Σύνολο Οργανικών εξόδων 40.064.985,10 100,00% 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικού 27.753.895,50 
9,63 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.881.964,91 

    
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτήσεις από πελάτες+Χρηματικά Διαθέσιμα 24.475.240,86 
8,49 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.881.964,91 

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Χρηματικά Διαθέσιμα 14.251.544,29 
4,95 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.881.964,91 

      Κυκλοφορούν ενεργητικού 27.753.895,50   

  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 10.223.696,57   

  Χρηματικά Διαθέσιμα 14.251.544,29   

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.881.964,91   

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ 

ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
11.759.509,63 

14,54% 

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 80.902.882,68 

    ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ 

ΙΔΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
11.759.509,63 

12,69% 

Σύνολο Κεφαλαίων  92.662.392,31 

    ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 80.902.882,68 

87,31% 
Σύνολο Κεφαλαίων  

92.662.392,31 

    

  

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 80.902.882,68 

  

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
11.759.509,63 

Σύνολο Κεφαλαίων  92.662.392,31 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  2018-2017 Ποσά σε € 

  31.12.2018 31.12.2017 

Κυκλοφορούν ενεργητικού 27.753.895,50 26.871.619,02 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.881.964,91 3.470.049,54 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 9,63 7,74 

Απαιτήσεις από πελάτες+ Χρηματικά Διαθέσιμα 24.475.240,86 23.620.041,04 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.881.964,91 3.470.049,54 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 8,49 6,81 

Χρηματικά Διαθέσιμα 14.251.544,29 14.010.426,58 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.881.964,91 3.470.049,54 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 4,95 4,04 

 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Γυφτέας Ηλίας 

  3. Μπάκας Ιωάννης 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Αυγούστου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


































