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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   33/2019 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 

στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 5η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4317/01-02-2019 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση  ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκης 

Σταμάτης, ο οποίος και Προεδρεύει αυτής, απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. 

Ηλιόπουλου Αθανασίου και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1)  Αδαμόπουλος 

Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 33 απόφαση), 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3)  

Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Νιάρχος Αναστάσιος και 5) Φάβας Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Δημόπουλος Δημήτριος 

και 2) Φαββατάς Δημήτριος. 

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.  Ντίντα Παναγιώτα (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 33 απόφαση) και Μπάκας Ιωάννης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 33 απόφαση), οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους  κ.κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο και Δημόπουλο Δημήτριο αντίστοιχα.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος 

κ. Μπεχράκη Σταμάτη για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικον. έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας. 

 
Το από 01-02-2019 έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Ηλιοπούλου Γεωργίας, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών 
του Σώματος έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ:  Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Καλαμάτας έτους 2017. 

Σχετ.:  

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα, σε τρία αντίγραφα, οικονομικές καταστάσεις του 

Δήμου Καλαμάτας (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διαθέσεως 

αποτελεσμάτων και προσάρτημα) διαχειριστικής χρήσης 2017 (13η διαχειριστική χρήση: 1 

Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017), 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 
 
 

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

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η πλειοψηφία εισήγηση.  

 
Είναι ένα θέμα το οποίο θα έρθει έτσι κι αλλιώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
είναι οι οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα 

χρήσης και το προσάρτημα για το 2017.  
Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να σας πω πιο αναλυτικά ή να τα αφήσουμε να τα πούμε όλα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο που εκεί θα έχουμε μια λεπτομερέστατη ανάλυση.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ασφαλώς, μπορείτε, να ρωτήσετε.  

 
Λέει έσοδα, ποσά σε ευρώ, η ανάλυση των εσόδων στην πρώτη σελίδα. Λέει 
38.452.000. Έτσι δεν είναι;   

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 38 εκατομμύρια με τα έκτακτα, ναι, σωστά.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι, όλο το σύνολο, γενικά.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ναι, ναι, ναι.  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Και στην άλλη σελίδα που έχει τα έξοδα, γιατί είναι 37.900.000 τα έξοδα. Δεν 
ξέρω πού οφείλεται αυτό, γι’ αυτό ρωτάω.  

Πιο κάτω τώρα, στη 2η παράγραφο της ίδιας σελίδας, λέει: «Αν στο σύνολο των εισπράξεων 
του Δήμου ποσού ευρώ 41.700.000 προστεθούν …»  
Πού οφείλεται αυτό, δηλαδή, και δεν είναι γραμμένο εδώ στον πρώτο πίνακα;  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όχι, όχι, μιλάμε ότι είναι άλλο τα έσοδα…  
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι. Ότι είναι άλλα τα έσοδα και άλλο οι 
εισπράξεις. Οι εισπράξεις μπορεί να είναι διαφορετικές. Δηλαδή μπορεί ένα 

έσοδο να είναι κατοχυρωμένο, να είναι γραμμένο και να εισπραχθεί τον επόμενο χρόνο.  
 Είναι αυτό που σας απάντησε ο κ. Φάβας.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Και το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Παντού. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα, ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, Τάσο, τι λέμε;  

 
Ναι, εμείς Κατά, άλλωστε εδώ είναι αναλυτικά και φαίνεται και λέμε εμείς ότι 
επιβεβαιώνονται αυτά που λέμε και όσον αφορά τις επιχορηγήσεις και όσο αφορά 

τα ίδια τα έσοδα του Δήμου από τους δημότες και φαίνεται εδώ πολύ καλά θα λέγαμε και το 
αδιέξοδο, πού οδηγεί αυτή η πολιτική, γιατί απ’ την άλλη μεριά εντάξει, δεν λέω τώρα ότι τα 
δάνεια, να φέρω ένα παράδειγμα, πέρα από το ότι είναι λιγότερες οι επιχορηγήσεις από ό,τι 
είναι τα ίδια έσοδα του Δήμου και ουσιαστικά τα δάνεια, εδώ κάπου έχει έναν πίνακα που λέει 
για τα δάνεια του Δήμου που είναι 8 εκατομμύρια και κάτι… 
  
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Τα συνολικά δάνεια.  

 
Ναι, και συνολικά δάνεια και γύρω στα 2 εκατομμύρια είναι δάνεια που έχουν 
πάρει οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, ουσιαστικά Δήμος είναι και αυτά, υπερβαίνει το 

ποσό τα 10, είναι κοντά 11 εκατομμύρια. Άρα το αποθεματικό του Δήμου είναι τα δάνεια που 
έχουμε πάρει ουσιαστικά, δηλαδή, που είναι φανερό ότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα 
αν δεν αυξήσει τη φορολογία, ουσιαστικά εκεί οδηγείται ή αν δεν οδηγηθεί στο δανεισμό. Αν 
δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, δηλαδή, το αδιέξοδο στα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ μεγάλο.  
Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τη χρήση του 2017.  
Και όσον αφορά και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων, ενώ ο μέσος όρος 
προσωπικού κατά τη χρονιά αυτή είναι 626 άτομα και παρόλα αυτά πολλές φορές και ο κ. 
Δήμαρχος έχει πει ότι δεν έχουμε προσωπικό να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, το 
μόνιμο προσωπικό είναι 311. Δηλαδή ακριβώς 50%. 50% με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και 
50% μόνιμο προσωπικό. Και βλέπουμε κάθε χρόνο, δηλαδή, αυτό χειροτερεύει και όσο 
αφορά τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων.  
Θα ψηφίσουμε Κατά.  

 
Να πω επειδή λείπει…, η δικιά μας θέση είναι πάγια, έχει εκφραστεί σε πάρα 
πολλές πλευρές των οικονομικών λειτουργιών του Δήμου, του 

προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος και της ιεράρχησης των αναγκών που 
υπάρχουν στο Δήμο και ως εκ τούτου θα καταψηφίσουμε τον ισολογισμό, παρόλα τα θετικά 
στοιχεία, όπως είναι ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες λειτουργούν και ανταποκρίνονται καλώς, 
ότι γίνονται οι αμοιβές των εργαζομένων, πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά τα 
θεωρούμε θετικά στοιχεία, παρόλα αυτά σε σχέση με την ιεράρχηση και τον προσανατολισμό 
των αναγκών του Δήμου, που εκεί είναι το κύριο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κατά. Έχουμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, άρα και αυτό 
συμπαρασύρει την καταψήφισή του. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
εμείς.  

 
Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες σε σχέση μ’ αυτά που ακούστηκαν και από τον Τάσο 
τον Νιάρχο και να τοποθετηθώ μετά και επί του ισολογισμού.  

Όσον αφορά, φίλε Τάσο, αυτόν το συσχετισμό που έκανες, τα δάνεια ότι είναι τα 
αποθεματικά του Δήμου, είναι εντελώς εκτός πραγματικότητος, διότι τα δάνεια τα οποία έχει 
λάβει ο Δήμος όλα έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένα έργα, τα οποία 
έργα κάποια απ’ αυτά ήδη έχουν ολοκληρωθεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ένας 
τέτοιος συσχετισμός. Το αποθεματικό του Δήμου το οποίο μάλλον αν εννοείς, το ταμειακό 
αποθεματικό, προφανώς τα 14 εκατομμύρια ευρώ, πάλι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι το 
μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτό είναι ήδη δεσμευμένο από σχετικούς κωδικούς δαπανών, όπως, 
για παράδειγμα, είναι η μισθοδοσία του προσωπικού ή από έργα τα οποία ήδη είναι σε 
εξέλιξη.  

Από κει και πέρα όσον αφορά το μέσο όρο προσωπικού που προσπάθησες να κάνεις έναν 
συσχετισμό ότι είναι 622 άτομα, αν άκουσα καλά, ο μέσος όρος προσωπικού και 311 είναι το 
μόνιμο προσωπικό, οι άλλοι 300 περίπου δεν είναι ελαστική μορφή εργασίας, ελαστικές 
μορφές εργασίας ονομάζουμε την εκ περιτροπής απασχόληση ή τη μερική απασχόληση. Εξ 
όσων γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο Δήμο, γνωρίζω όμως ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι 
οποίοι έχουν έρθει με την κοινωνική εργασία, οι οποίοι είναι οκτάμηνα ή δίμηνα και έχουν 
απασχοληθεί στο Δήμο.  

Δεν είναι, λοιπόν, ελαστική μορφή εργασίας, είναι, λοιπόν, μία μορφή απασχόλησης την 
οποία δεν την επιβάλλει ο Δήμος, την επιβάλλει το Κράτος με τη νομοθεσία την οποία έχει και 
τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει απέναντι στους Θεσμούς και καταλαβαίνεις και συ από μόνος 
σου ότι όταν δεν έχεις το πράσινο φως να μπορείς να προσλάβεις προσωπικό το οποίο έχεις 
ανάγκη για να ανταπεξέλθουν οι Υπηρεσίες σου και αυτό δεν μπορεί να το κάνεις τότε 
αναγκαστικά πηγαίνεις στη νόμιμη έτσι ενέργεια την οποία μπορεί να κάνεις, να προσλάβεις 
ανθρώπους με τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας.  

Από κει και πέρα, όσον αφορά τον ισολογισμό νομίζω ότι δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, να 
εκπλήσσει κανέναν μας, αποτυπώνεται και για το 2017 αυτό το οποίο λέμε συνέχεια, η θετική 
εξέλιξη του Δήμου όσον αφορά τα οικονομικά του στοιχεία τα οποία μπορούμε πάρα πολύ 
εύκολα να τα δούμε όσον αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο 
των υποχρεώσεων των οποίων έχει ο Δήμος και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Βλέπουμε μία μεγάλη κεφαλαιοποίηση του Δήμου όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, όπου είναι 
περίπου 54 εκατομμύρια στο σύνολο των 83, αυτό σημαίνει ότι με ίδια κεφάλαια, άνω του 
60% του συνολικού κεφαλαίου, των συνολικών μάλλον υποχρεώσεων του Δήμου, ίδια συν 
ξένα κεφάλαια δηλαδή, το 60% είναι τα ίδια κεφάλαια, αυτό σημαίνει ότι είναι ένας Δήμος 
που έχει πιστοληπτική ικανότητα, ο Δήμος Καλαμάτας, και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή 
και να χρηματοδοτηθεί και να είναι αξιόπιστος προς τους πιστωτές του.  

Νομίζω δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο, τα περισσότερα, αν χρειαστεί, θα τα πούμε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλος δεν υπάρχει.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Μας κάλυψε ο Γιώργος. 

 
Ψηφίζουμε.  
Ο κ. Νιάρχος ¨Κατά¨, ο Μπεχράκης ¨Κατά¨, η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  

 
 

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
της το παραπάνω έγγραφο και τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις, μειοψηφούντων των κ.κ. 
Μπεχράκη και Νιάρχου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, 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 2017 (13η διαχειριστική χρήση 1ης Ιανουαρίου 2017 – 
31ης Δεκεμβρίου 2017), 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: 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας 

για τον Ισολογισμό τη χρήσεως 2017 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

     Το 2017 ήταν η έβδομη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου λόγω Καλλικράτη Δήμου 

Καλαμάτας. Επίσης το 2017  ήταν για το Δήμο Καλαμάτας η δέκατη τρίτη 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 2017 ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των ευρώ 

32.054.096,72. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους 

ευρώ 4.401.139,40, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 1.958.192,63 και τα έσοδα από 

προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 39.357,34 προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του 

Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 38.452.786,09. 

 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής : 

 

(Ποσά σε ευρώ) 

70  Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 3.575,00 

72 Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις 1.852.681,66 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 7.617.444,59 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 21.898.276,82 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 496.022,74 

76 Έσοδα κεφαλαίων  186.095,91 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων 32.054.096,72 
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81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.401.139,40 

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  1.958.192,63 

82.07 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 39.357,34 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εσόδων προηγ. χρήσεων 6.398.689,37 

  Γενικό Σύνολο 38.452.786,09 

 

3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

                                     Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.181.832,65 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 553.015,70 

62 Παροχές τρίτων 5.401.219,94 

63 Φόροι-τέλη 70.234,87 

64 Διάφορα έξοδα 3.092.497,38 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 349.771,20 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 6.247.493,83 

67 Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεέςς 11.755.752,42 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων 37.651.817,99 

81 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζημιές 285.318,59 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 12.097,39 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εξόδων προηγ. Χρήσεων 297.415,98 

  Γενικό Σύνολο 37.949.233,97 

 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 33.553.300,43. 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 3.008.962,43, τα 

έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ 739.783,93.  Το συνολικό κόστος 

παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων, εξόδων 

προηγούμενων χρήσεων εκτάκτων ανόργανων εξόδων και ζημιών, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 

37.949.233,97. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017, ποσού ευρώ 

38.452.786,09 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, ποσού ευρώ 37.949.233,97 αποτελεί το 

αποτέλεσμα (πλεόνασμα) της χρήσεως 2017, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ  503.552,12. 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 

39.906.795,20 . 

   Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 41.700.804,53 προστεθούν τα χρηματικά 

διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 12.639.519,76 και αφαιρεθούν οι πληρωμές του 

Δήμου κατά το έτος 2017, ποσού 39.906.795,20 ευρώ προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο  του Δήμου 

κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ 14.433.529,09. 
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    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  14.467.137,18 ευρώ.   

 Το υπόλοιπο αυτό (14.467.137,18 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) Καταθέσεις όψεως  και προθεσμίας  

ποσού ευρώ 14.010.426,58.  

 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 140.279.881,35 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 

76.948.359,75, η αναπόσβεστη αξία τους, ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 63.331.521,60. 

 

6. ΔΑΝΕΙΑ  

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

8.692.931,42 , εκ των οποίων ποσό ευρώ 553.951,85 είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση (2018). 

 

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 9.609.614,46. 

Στο  λογαριασμό του Ενεργητικού, Χρεώστες Διάφοροι εμφανίζεται ποσό ευρώ 3.236.517,27 

το οποίο αναλύεται ως εξής :  

 α) απαιτήσεις από δημοτικές επιχειρήσεις για  πληρωμή  τοκοχρεολυσίων  δανείων  στα 

οποία εγγυητής είναι ο Δήμος ποσού  ευρώ 1.857.643,49, β) Υπόλοιπα συναφθέντων δανείων προς 

εκταμίευση (Τ.Π.Δ.) ποσού ευρώ 654.781,46, γ) προκαταβολή φόρου εισοδήματος ποσού ευρώ  

216.713,33, δ) Λοιποί χρεώστες ποσού ευρώ 456.710,60 και ε) φόροι κληροδοτημάτων ποσού ευρώ 

50.668,39. 

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

ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 2.916.097,69. 

 

9.ΑΡΙΘΜΟΔΕΊΚΤΕΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

Α.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 275.636,11 0,28% 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 63.331.521,60 65,03% 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.589.352,90 6,77% 

Απαιτήσεις από πελάτες 9.609.614,46 9,87% 

Χρεώστες διάφοροι 3.236.517,27 3,32% 

Λογαριασμοί διαχειρίσεως  προκαταβολών και πιστώσεων 15.060,71 0,02% 
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Χρηματικά Διαθέσιμα 14.010.426,58 14,39% 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 16.893,12 0,02% 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  173.386,16 0,18% 

Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού 114.394,19 0,12% 

Σύνολο ενεργητικού 97.372.803,10 100% 

Α.2- ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Κεφάλαιο 35.838.856,44 36,81% 

Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- Δωρεές 

παγίων 

45.885.696,48 47,12% 

Αποθεματικά κεφάλαια 349.111,73 0,36% 

Αποτελέσματα εις νέον 2.749.136,32 2,82% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις(Δάνεια) 8.138.979,57 8,36% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση(Χρεολύσια επόμενης χρήσης) 

553.951,85 0,57% 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 2.572.967,66 2,64% 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 283.296,22 0,29% 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 8.684,59 0,02% 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 51.149,22 0,05% 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (Έσοδα επόμενων 

χρήσεων) 

851.155,66 0,87% 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 89.817,36 0,09% 

Σύνολο παθητικού 97.372.803,10 100% 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ  

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 7.621.019,59 19,82% 

 Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις   1.852.681,66 4,82% 

Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 19.934.320,83 51,84% 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 2.459.978,73 6,40% 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 186.095,91 0,48% 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.401.139,40 11,45% 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.958.192,63 5,09% 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 39.357,34 0,10% 

Σύνολο εσόδων  38.452.786,09 100,00% 
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Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ  

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Κόστος πωληθέντων 33.553.300,43 88,42% 

Έξοδα διοίκησης 3.008.962,43 7,93% 

Έξοδα δημοσίων σχέσεων 739.783,93 1,95% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 349.771,20 0,92% 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 20.504,94 0,05% 

Έκτακτες ζημιές 264.813,65 0,70% 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 12.097,39 0,03% 

Σύνολο εξόδων  37.949.233,97 100,00% 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  

Γ.1 -ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 3.575,00 0,01% 

Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις 1.852.681,66 5,78% 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 7.617.444,59 23,76% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 21.898.276,82 68,32% 

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 496.022,74 1,55% 

Έσοδα κεφαλαίων  186.095,91 0,58% 

Σύνολο εσόδων εκμεταλλεύσεως 32.054.096,72 100% 

Γ.1 -ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.181.832,65 27,04% 

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 553.015,70 1,47% 

Παροχές τρίτων 5.401.219,94 14,35% 

Φόροι-τέλη 70.234,87 0,19% 

Διάφορα έξοδα 3.092.497,38 8,21% 

Τόκοι και συναφή έξοδα 349.771,20 0,93% 

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 6.247.493,83 16,59% 

Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεέςς 11.755.752,42 31,22% 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00% 

Σύνολο Οργανικών εξόδων 37.651.817,99 100% 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικού 26.871.619,02 
7,74 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.470.049,54 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτήσεις από πελάτες+ Χρηματικά Διαθέσιμα 23.620.041,04 
6,81 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.470.049,54 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Χρηματικά Διαθέσιμα 14.010.426,58 

4,04 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.470.049,54 

  Κυκλοφορούν ενεργητικού 26.871.619,02   

  Απαιτήσεις από πελάτες 9.609.614,46   

  Χρηματικά Διαθέσιμα 14.010.426,58   

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.470.049,54   

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
11.609.029,11 

13,69% 

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 84.822.800,97 

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
11.609.029,11 

12,04% 

Σύνολο Κεφαλαίων  96.431.830,08 

ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 84.822.800,97 

87,96% 
Σύνολο Κεφαλαίων  96.431.830,08 

  

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 84.822.800,97 

  
Ξένα Κεφάλαια (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
11.609.029,11 

Σύνολο Κεφαλαίων  96.431.830,08 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  2016-2017 Ποσά σε € 

  31.12.2017 31.12.2016 

Κυκλοφορούν ενεργητικού 26.871.619,02 26.064.116,50 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.470.049,54 3.593.505,50 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 7,74 7,25 

Απαιτήσεις από πελάτες+ Χρηματικά Διαθέσιμα 
  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.470.049,54 3.593.505,50 

ΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 6,81 6,04 

Χρηματικά Διαθέσιμα   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.470.049,54 3.593.505,50 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 4,04 3,4 

   

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σταμάτης Μπεχράκης         1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Μπασακίδης Νικόλαος 

  3. Μπούχαλης Δημήτριος  

  4. Νιάρχος Αναστάσιος  

  5. Φάβας Γεώργιος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Μαρτίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 






























