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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   60/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   607/2017 

 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 20η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 

στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 60η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57150/15-12-2017 

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 οι  κ.κ.:   

1) Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 607 απόφαση), 2) Μπουζιάνης 

Παύλος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος 4) Φάβας Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 

Στη συνεδρίαση   παραβρίσκονται τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Ντίντα Παναγιώτα (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 606 απόφαση) και Γυφτέας Ηλίας, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Δημόπουλο Δημήτριο 

και Μπασακίδη Νικόλαο αντίστοιχα.  

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας. 

 
Κατά την συζήτηση του θέματος παρευρίσκεται στην Οικονομική Επιτροπή και η Διευθύντρια 
Οικονομικών κα Ηλιοπούλου Γεωργία. 
 
 
Το από 12-12-2017 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 2016. 

Σχετ.:  

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα, σε τρία αντίγραφα, οικονομικές καταστάσεις του 
Δήμου Καλαμάτας (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διαθέσεως 
αποτελεσμάτων και προσάρτημα) διαχειριστικής χρήσης 2016 (12η διαχειριστική χρήση: 1 
Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016), 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: 
 
Έχουνε έρθει στο Δήμο Καλαμάτας οι καταστάσεις του ισολογισμού για το 
2016, μετά την δουλειά την οποία έκανε ο κύριος Κρητικός, ο εξωτερικά 

συνεργαζόμενος λογιστής.  
Κοντά μας παρευρίσκεται και η Διευθύντρια Οικονομικών η κυρία Ηλιοπούλου. 
Κυρία Ηλιοπούλου θα μας πείτε δυο λόγια;  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι μισό λεπτό, και μετά ερωτήσεις. Να παρουσιάσουμε την εισήγηση.  

 
Η χρήση του 2016 έκλεισε με ένα πλεόνασμα 1.018.814,19 έναντι τις 
709.440,62 τις προηγούμενης χρήσης του 2015.  

Οι οικονομικές καταστάσεις προελέγχονται από την Οικονομική Επιτροπή, στην συνέχεια μετά 
την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχονται από τον ορκωτό ο οποίος έχει οριστεί 
και στη συνέχεια εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου παρευρίσκεται και ο ορκωτός και ο εξωτερικός μας συνεργάτης ο κύριος 
Κρητικός για συγκεκριμένες, ξέρω εγώ, διευκρινήσεις.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχω κάτι άλλο, άμα είναι… 

 
Συμπληρώνοντας και εγώ γιατί θεωρώ ότι η πολύ κουβέντα θα γίνει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο που θα είναι και ο ορκωτός για να δώσει διευκρινήσεις και 

να δούμε τι θα μας πει και αυτός, επιβεβαιώνεται για άλλη μία χρονιά η σχετικά καλή 
οικονομική κατάσταση του Δήμου Καλαμάτας από την στιγμή που υπάρχει αυτό το λογιστικό 
πλεόνασμα που μας ανέφερε και η Διευθύντρια από 1,662 που ήταν το 2015 γίνεται το 2016 
2,437 μέσα δηλαδή στα 2,437 είναι και το 1,662 έχουμε μια αύξηση δηλαδή κατά 
800.000,00.  

Λοιπόν και από τα νούμερα τα οποία υπάρχουνε και την εικόνα την οποία έχουμε στην 
διάθεσή μας, η εικόνα όπως είπα του Δήμου σε αυτή την οικονομική συγκυρία την οποία 
βιώνει η χώρα μας και όπου άλλοι δήμοι βουλιάζουνε οικονομικά ή αναγκάζονται και κάνουν 
ρυθμίσεις για τα δάνειά τους και με το Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να 
αποφύγουνε ενστάσεις πληρωμών, εμείς μπορούμε και ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις 
μας, μπορούμε και δανειοδοτούμαστε προκειμένου να προβούμε σε επενδύσεις δηλαδή σε 
εκτελέσεις έργων και δίδοντας έτσι μια αναπτυξιακή νότα, αν μπορούσε να την χαρακτηρίσει 
κανείς στην όλη αυτή εικόνα. Προφανώς δεν υπάρχουνε προβλήματα με τους προμηθευτές 
και δεν υπάρχουν προβλήματα και με το προσωπικό το οποίο απασχολείτε στο Δήμο και κατά 
συνέπεια μπορεί από ένα διαφορετικό μάτι ο Δήμος να ατενίζει το μέλλον πάντοτε σε 
σύγκριση όπως είπαμε την οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα με άλλους δήμους. 

Λοιπόν εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.2016 ήτανε 12.216.417 
όταν το 2015 ήταν 10.117.785, είχαμε δηλαδή και αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων.  

Λοιπόν σε γενικές γραμμές αυτά, τώρα αν υπάρχουν ερωτήσεις από κάποιο συνάδερφο πολύ 
ευχαρίστως να τα απαντήσουμε εδώ με την κυρία Ηλιοπούλου και αν κάποιος θέλει κάτι να 
τοποθετηθεί αλλιώς να τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου εκεί θα γίνει εκτενής 
συζήτηση.  

Κύριε Φαββατά ορίστε. 

 
Κύριε Πρόεδρε θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε πάρει 
θέση για το θέμα, για τα οικονομικά του Δήμου, από εκεί και μετά όμως μια 

κουβέντα θέλω να πω. Από την μία μας λέτε ότι είναι όλα καλά, όλα ανθηρά και ο Δήμαρχος 
μας λέει ότι δεν έχει 300.000,00 να διαθέσει να φτιάξει ένα πάγιο αίτημα στο ύψος του ΟΑΕΔ 
στο Ασπρόχωμα που καθημερινά υπάρχουν προβλήματα, έχουμε τροχαία, έχουμε 
θανατηφόρα, έχουν αυτά. Εσείς λέτε ότι είναι όλα καλά και αυτά και ο Δήμαρχος δεν έχει να 
διαθέσει 300.000,00 ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους συμπολίτες μας. Τα 
υπόλοιπα θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

 
Μια ερώτηση, αν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος, ο κύριος Κρητικός δεν 
έχει υπογράψει κυρία Ηλιοπούλου. 

 
Ναι επειδή είναι, έπρεπε να το περάσουμε για να πάει στον ορκωτό, δεν 
μπόρεσε να 'ρθει αυτές τις μέρες, θα υπογράψει …(δεν ακούγεται) 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν τίθεται, αυτό θέλω να πω δηλαδή, δεν τίθεται θέμα.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Την κυρία Ηλιοπούλου ρωτάω κύριε… 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Απλώς το είδα και… 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ναι, θα υπογραφεί όταν θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ευχαριστώ. 

 
Λοιπόν πριν δώσω το λόγο στον κύριο Φάβα που τον ζήτησε, επειδή 
απευθυνθήκατε σε μένα για το ¨όλα καλά και όλα ανθηρά¨, δεν καταλάβατε τι 

είπα αγαπητέ συνάδερφε. Εγώ δεν είπα ότι η κατάσταση είναι τέλεια και ζούμε σε μία 
ονειρεμένη πολιτεία, μίλησα για την κρίση την οποία βιώνουμε και για την οποία μας 
υπόσχεται η κυβέρνηση ότι τον Αύγουστο θα εξέλθουμε και θα αρχίσει μια άλλη 
πραγματικότητα στην χώρα μας, … 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Μακάρι το ευχόμαστε όλοι, μακάρι να το κάνει. 

Εγώ λοιπόν είπα ότι η κατάσταση του Δήμου είναι καλή σε σχέση με την 
κατάσταση που ζούμε και σε σχέση με άλλους δήμους οι οποίοι βουλιάζουνε.  

Λοιπόν τώρα για 300.000,00 τα οποία λέτε, αυτό είναι καθαρά λαϊκισμός, ο Δήμαρχος δεν 
είπε για την οικονομική διάσταση του θέματος, μίλησε για το τεχνικό κομμάτι, για το που θα 
γίνει και για το πως θα γίνει σε περιοχή η οποία… μάλλον σε έργο το οποίο δεν είναι και της 
αρμοδιότητας του Δήμου λοιπόν και δεσμευτήκαμε για την τοποθέτηση των φαναριών.  

Από εκεί και πέρα θα σας θυμίσω για πολλοστή φορά ότι ο Δήμος Καλαμάτας από την έναρξη 
της κρίσης, από τις μειώσεις και τις περικοπές που έχουνε γίνει στη ΣΑΤΑ και τους ΚΑΠ, έχει 
απολέσει 50 εκατομμύρια ευρώ. Αν αθροίσετε και βάλετε κάτω πόσοι είναι οι ΚΑΠ οι οποίοι 
έρχονται μειωμένη κάθε χρόνο και πως είναι η ΣΑΤΑ θα φτάσετε στο μαγικό νούμερο των 50 
εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί θα πρέπει να αναζητηθούνε οι αιτίες και να γίνει κουβέντα για την 
μείωση των πόρων, αυτή την οριζόντια μείωση των πόρων και την πολύ μεγάλη μείωση που 
έγινε στην τοπική αυτοδιοίκηση που πλήρωσε τη νύφη της κρίσης, ήτανε ένας από τους 
φορείς που πλήρωσαν τη νύφη. 

Ορίστε κύριε Φάβα. 

 
Νομίζω Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να σε αποκαλώ με το μικρό σου Δημήτρη 
Φαββατά, ότι αυτή η παρατήρηση που έκανες όσον αφορά το χειρισμό της 

Δημοτικής Αρχής για το συγκεκριμένο θέμα, μας οδηγεί σε έναν άκρατο λαϊκισμό. Θεωρώ ότι 
ο όρος ο οποίος χρησιμοποίησες δεν ήταν δόκιμος, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι 
παρόλο που δεν έχουμε αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο δρόμο, γιατί αυτός ανήκει στο 
Υπουργείο Υποδομών, προτείνουμε ως μία λύση μέχρι το Υπουργείο Υποδομών να 
ευαισθητοποιηθεί, να μπουν τα φανάρια όπου αντίστοιχα φανάρια θα σου υπενθυμίσω ότι 
υπάρχουν στην λεωφόρο Καβάλας στην Αθήνα, στο ύψος του ΤΕΙ Αθήνας, σε ένα δρόμο με 
πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και πάρα πολύ επικίνδυνο.  

Άρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή όχι μόνο βλέπει το πρόβλημα, προσπαθεί να δώσει μια λύση με 
δικά της έξοδα, με δικές τις δαπάνες, αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εκεί 
αλλά δε μπορούμε να πάμε και παραπέρα, ούτε να πλειοδοτήσουμε έναντι του κράτους. Και 
θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα διότι εμείς δεν 
συμψηφίζουμε κόστη με ανθρώπινες ζωές. Οι ανθρώπινες ζωές έχουν πολύ μεγάλη σημασία 
και για μας και για εσάς και για όλους σας και θα πρέπει λοιπόν τα συγκεκριμένα ζητήματα να 
τα βλέπουμε με την ανάλογη σοβαρότητα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε να ψηφίσουμε; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Δευτερολογία. 

 
Κύριε Πρόεδρε, αν κάποιος λαϊκίζει, λαϊκίζετε εσείς ή ο Δήμαρχος, εγώ είπα 
αυτά που λέτε εσείς και αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Τώρα από εκεί και μετά 

επειδή τον χρησιμοποιείτε συνέχεια τον λαϊκισμό, σας τον επιστρέφω και χρησιμοποιήστε τον 
όπως θέλετε εσείς. Όσον αφορά αυτό που μας λέτε συνέχεια και το λέει και ο Δήμαρχος, το 
λέτε και εσείς, το λέει και πολλοί ότι έχει μειωθεί η ΣΑΤΑ, έχουν μειωθεί… Εντάξει το 
ξέρουμε. Δεν λέτε όμως ότι έχει μειωθεί το προσωπικό, δεν λέτε ότι το προσωπικό αυτή την 
στιγμή στο Δήμο Καλαμάτας είναι 40%, 50% κάτω, δεν λέτε ότι οι μισθοί έχουνε μειωθεί 
40%, 50% κάτω. Το μόνο που λέτε και κάνετε σύγκριση με το 2009 και το 2008 με τα 
σημερινά. Λογικό είναι. Για να τα βάλουμε όλα μαζί κάτω να δούμε που είναι. 

Αλλά από εκεί και μετά, από εκεί και μετά εγώ είπα το αυτονόητο, δεν μπορείτε εσείς να λέτε 
ότι είναι όλα καλά εδώ πέρα και ο Δήμαρχος να λέει, ο ίδιος ο Δήμαρχος το είπε, ότι δεν 
έχουμε 300.000,00 να φτιάξουμε μια πεζογέφυρα που έχει ζητήσει η τοπική κοινότητα, όλη η 
περιοχή γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται καθημερινά στην περιοχή αυτή. Και η Διευθύντρια, 
σήμερα κάπου διάβασα, της υπηρεσίας εκεί το ξαναζητάει και το ξαναφέρνει θέμα. Αλλά αυτό 
θα το κρίνετε εσείς. Τώρα το αν θέλετε δηλαδή ποιός λέει ¨λαϊκισμός¨, ποιός λαϊκίζει, αυτά 
είναι δικά σας θέματα, αυτά λύστε τα μόνοι σας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπούχαλης. 

 
Απλώς να πω μόνο για την μισθοδοσία του προσωπικού, επειδή μιλήσαμε και 
για περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι στοιχεία που θα 

προσκομίσουμε και στον ισολογισμό έτσι και αλλιώς και θα δείτε ότι προ κρίσης, προ 
μνημονίων, οι ΚΑΠ που παίρναμε από την κεντρική κυβέρνηση υπερκάλυπταν τη μισθοδοσία 
και περίσσευε ένα αρκετά μεγάλο νούμερο. Θα δείτε τώρα ότι οι ΚΑΠ που παίρνουμε 
καλύπτουνε αν θυμάμαι καλά γύρω στο 70 με 75% της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Οπότε, 
οπότε δηλαδή εκεί που κάποια στιγμή η μισθοδοσία των υπαλλήλων ήταν πλήρως 
καλυμμένη, αυτή την στιγμή ο Δήμος αναγκάζεται και βάζει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να 
καλύψει τη μισθοδοσία των εργαζομένων.  
Μόνο αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος κάτι; 

 
Ο δρόμος, δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο, μην το ξανακούσουμε αυτό το 
πράγμα ότι είναι δουλειά του Υπουργείου. Η Περιφέρεια και ο Δήμος είναι 

υπεύθυνος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμος από που; 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Έχετε λάθος, είναι εθνική… 

 
Θα σας πω παιδιά, θα σας πω. Μέχρι κάποια μέτρα από την πόλη είναι ο Δήμος, 
ή του χωριού.  200 μέτρα νομίζω. Από εκεί και μετά είναι η Περιφέρεια. Τώρα 

δεν ξέρω ακριβώς πως είναι τα όρια εκεί, αλλά όπως... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας το άμα δεν το ξέρεις μη το λες. 

 
Αλλά όμως όπως και να είναι τα όρια σε αυτό, πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό 
το θέμα. Δεν μπορεί να βγαίνουμε και να λέμε ότι είναι όλα καλά, όλα ανθηρά, 

όλα πάνε καλά να μην έχουμε τα απαραίτητα.  
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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Κάτσε ρε Γιώργο,  περίμενε.  
Εσείς δηλαδή κύριε Φαββατά, για να κάνουμε και το διάλογο που λέτε ότι τον 

στερούμε και δεν τον κάνουμε, έχετε ελέγξει τεχνικά αν γίνεται πεζογέφυρα εκεί πέρα; 
Δηλαδή ειδικά ο δυτικός πυλώνας που θα τοποθετηθεί; Το έχετε ελέγξει, το έχετε… Μισό 
λεπτό, έρχεστε και λέτε «κάντε το», και σας απαντάμε ότι τεχνικά δεν γίνεται και επιμένετε 
και ξαναεπιμένετε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, το ελέγξαμε με τις υπηρεσίες, υπάρχει πρόβλημα με το δυτικό πυλώνα.  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
Που να τον βάλεις; Να γκρεμίσεις τα σπίτια; Θα κάνεις απαλλοτριώσεις; Θα 
περιμένεις 5 χρόνια να τελειώσεις τα δικαστήρια; Τι θα κάνεις; Τι πρόταση 

έχετε, μισό λεπτό γι' αυτό λαϊκίζετε, γιατί έρχεστε, έρχεστε.  
Σας κάνω και εγώ τοποθέτηση. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο Δήμαρχος δεν είπε αυτό, ο Δήμαρχος είπε «δεν έχω 300.000,00». Αυτό είπε. 

 
Λοιπόν ας τα αυτά τώρα. Εντάξει; Λοιπόν, σας λέω, που θα μπει ο δυτικός 
πυλώνας; Έχετε ψάξει; Δεν έχετε ψάξει. Δεν το ξέρετε, δεν απαντάτε. Κάνετε 

όμως λαϊκισμό, έρχεστε λοιπόν εδώ πέρα… Και να σας πω γιατί κάνετε λαϊκισμό; Το θέμα δεν 
το είχατε αναδείξει ποτέ, έτυχε τώρα και έγινε το μοιραίο με την κοπέλα και έρχεστε από 
πίσω, έρχεστε από πίσω και κάνετε τα μνημόσυνα. Για να σας δω να αναδείξετε ένα θέμα 
χωρίς να υπάρχει αιτία; Πότε το αναδείξατε το θέμα του ΟΑΕΔ για πείτε μου; Ποτέ. 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, αν 
ανατρέξετε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα δείτε πάρα πολλές ερωτήσεις δικές μου 

που αφορά από το φανάρι της Αεροπορίας… Κύριε Πρόεδρε με ακούτε; Από το φανάρι της 
Αεροπορίας μέχρι και τον ΟΑΕΔ, θα δείτε πάρα… και το ΤΕΙ και την είσοδο του ΤΕΙ. Θα δείτε 
πολλές ερωτήσεις και πολλές παρεμβάσεις που έχουνε γίνει γιατί όταν υπάρχουν θανατηφόρα 
εμείς πάμε και κάνουμε πραγματογνωμοσύνη και γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουνε γίνει πάρα 
πολλά θανατηφόρα στο συγκεκριμένο σημείο. Από το… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ολοκληρώθηκε η κουβέντα, εξαντλήθηκε η κουβέντα.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μια κουβέντα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε Σταμάτη. 

 
Όταν πηγαίνουνε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες σε διάφορα σημεία της πόλης, 
παραδείγματος χάρη η Αστυνομία έχει πάει στην Αθηνών… 

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ρε συ Σταμάτη  τώρα είμαστε εκτός θέματος. 

 
Δεν είμαστε εκτός θέματος, γιατί αναδείχτηκε για λαϊκισμό ναι, αλλά τόση 
ώρα όταν λέγατε... 

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Αφήστε τον να μιλήσει σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε τον να μιλήσει. Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε τον να μιλήσει.  

Σταμάτη έχεις το λόγο. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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…όταν λέγατε για λαϊκισμό έπρεπε να λέτε ότι είσαστε εκτός θέματος.  

Τα υπόλοιπα τα έχουμε κουβεντιάσει για τα οικονομικά, έτσι; ποιός έφερε την 
χώρα σε αυτή την κατάσταση, τι ποσά μοιράζονται για την αυτοδιοίκηση, ότι η αυτοδιοίκηση 
έχει πληρώσει το μάρμαρο, την έχει πληρώσει όπως και όλη η κοινωνία την έχει πληρώσει, 
εκείνο που δεν λέμε γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι το κλειδί και οπωσδήποτε 
πρέπει να κάνουμε νέες ιεραρχήσεις των αναγκών για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με 
αυτούς τους πόρους που έχουμε και να διεκδικήσουμε και από την πολιτεία την αύξησή τους, 
κανένας δεν λέει όχι σε αυτό και όλοι μαζί πρέπει να διεκδικούμε συνεχώς σαν αυτοδιοίκηση 
απέναντι από την κεντρική πολιτεία γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα τις ανάγκες μας.  

Αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε αλλά μην κρύβουμε όμως και ποιές είναι οι αιτίες που 
οδηγηθήκαμε στην περικοπή των πόρων. Όταν το κρύψουμε αυτό θα χάσουμε το νήμα, το τι 
πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. 

Για το συγκεκριμένο τώρα επειδή έχει γίνει θανατηφόρο ατύχημα και δεύτερο είναι, έχει γίνει 
και στο παρελθόν και επί της Αθηνών έχει γίνει και άλλο ατύχημα… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τέτοιο όμως. Την Μεγάλη Παρασκευή του 2015 που κάναν κόντρες. 

 
Κοιτάχτε να δείτε, κοιτάχτε να δείτε. Όχι μόνο αυτό, υπάρχει και ο δάσκαλος 
συνταξιούχος ο οποίος ήτανε κοντά στο δημαρχείο, ο Κουμουνδούρος, πολύ 

αξιοσέβαστος άνθρωπος, ο οποίος έχασε την ζωή του στην Αθηνών γιατί δεν υπάρχουνε… 
Με τη μετακίνηση του δημαρχείου έχει φαίνεται μπει η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι 
πλέον. Η κατάσταση στην Αθηνών ήτανε πολύ επιβαρυμένη, τώρα έχει γίνει ακόμα πιο 
περισσότερο επιβαρυμένη. Δεν υπάρχουνε διαβάσεις, στην περιοχή στα φανάρια του 
Παπαδάκου γίνεται το έλα να δεις, για να περάσεις απέναντι πρέπει να σηκώνεις τα χέρια και 
να κάνεις χειρονομίες στα αυτοκίνητα όταν θέλεις να περάσεις, δεν υπάρχει διάβαση. Έχασε 
την ζωή του.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Όχι λέμε ότι πρέπει να γίνουνε παρεμβάσεις που να διασφαλίζουνε. Μην το… 
Πάτε να το γελοιοποιήσετε, πάτε να το γελοιοποιήσετε… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γελοιοποιούμε. 

 
Λοιπόν ακούστε να δείτε. Ένας άνθρωπος έχασε το παιδί του, το παιδί το ίδιο 
έχασε τη ζωή του, ένας νέος άνθρωπος… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ωραία, ωραία, τώρα δηλώνουμε σαν αυτοδιοίκηση ανεύθυνοι... 

 
Όχι δεν δηλώνουμε ανεύθυνοι, δηλώνουμε ότι πρέπει να γίνουνε συγκοινωνιακές 
μελέτες για να γίνει αυτό, δεν είναι τόσο απλό.  

 
Ουσιαστικά δηλώνετε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ανεύθυνη και ότι δεν 
είναι δικό της έργο. Δηλαδή στέλνουμε τα παιδάκια του κόσμου να πάνε στον 

ΟΑΕΔ, να δούνε αν είναι άνεργα και το επίδομα ανεργίας και είναι υποψήφια, υποψήφια... 
 
ΦΑΒΑΣ: Και φταίει η Δημοτική Αρχή γι' αυτό; 

 
Σε παρακαλώ πολύ. 
Η αυτοδιοίκηση πρέπει να μεριμνάει για αυτά τα θέματα,...  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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ΦΑΒΑΣ: Και φταίει ο Δήμος; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …με τα έγγραφα, με τις παραστάσεις, με το κλείσιμο του δρόμου.  

 
Λέω τώρα ξεφύγαμε από τον ισολογισμό, πήγαμε στην κίνηση στα φανάρια του 
Παπαδάκου. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όχι, ο ισολογισμός... 

 
Θα σου πω όμως μία κουβέντα και θα στην πω καθαρά φιλικά, αυτή θα γραφτεί 
και στο μικρόφωνο.  

Μη θεωρείς ότι η αριστερά είναι αμέτοχη σε αυτό το οποίο έγινε στην Ελλάδα. Η αριστερά 
ήτανε που κατέβαινε στους δρόμους και ζητούσε την ΑΤΑ και συν και συν και συν και συν και 
δίνανε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τις αυξήσεις.  

 
ΦΩΝΗ: Που τη θυμήθηκες την ΑΤΑ τώρα; 

 
Την ΑΤΑ δεν την θυμάσαι την ΑΤΑ που κατέβαινε το ΚΚΕ κάτω και το ΚΚΕ 
Εσωτερικού και κλείναν τους δρόμους και απεργία στην απεργία και κάτω οι 

διακόπτες και δεν κυκλοφορούσε λεωφορείο; Πρωτοστατούσε η αριστερά. Μην θεωρείς 
λοιπόν ότι είναι αμέτοχη.  

Εγώ λέω έχει την ευθύνη της και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, λοιπόν αλλά έχει και το δικό της 
ποσοστό ευθύνης φίλε Σταμάτη η αριστερά.  

Ψηφοφορία.  

Φαντάζομαι όπως στον προϋπολογισμό κύριε Μπεχράκη. Κατά.  

Η πλειοψηφία υπέρ.  

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται και παραπέμπεται ο θέμα εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Κυρία Ηλιοπούλου ευχαριστούμε για την παρουσία σας.  

 
 
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 Φαββατά 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 2016 (12η διαχειριστική χρήση 1ης Ιανουαρίου 2016 – 
31ης Δεκεμβρίου 2016), 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 2016 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

     Το 2016 ήταν η έκτη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου λόγω Καλλικράτη Δήμου 

Καλαμάτας. Επίσης το 2016  ήταν για το Δήμο Καλαμάτας  ή δωδέκατη 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 2016  ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των 

ευρώ 33.923.844,57. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

συνολικού ύψους ευρώ 4.561.218,70 και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 

2.813.973,74 , προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού 

ευρώ 41.299.037,01. 

 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής : 

 

(Ποσά σε ευρώ) 

72 Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις 2.167.130,44 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 7.766.581,95 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 23.378.676,37 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 409.443,72 

76 Έσοδα κεφαλαίων  202.012,09 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων 33.923.844,57 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.561.218,70 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  2.813.973,74 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εσόδων προηγ. χρήσεων 7.375.192,44 

  Γενικό Σύνολο 41.299.037,01 

 

3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

                                     Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.166.188,55 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 656.283,30 

62 Παροχές τρίτων 12.107.779,41 

63 Φόροι-τέλη 49.811,95 

64 Διάφορα έξοδα 2.622.962,22 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 372.240,86 

66 

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό 

κόστος 6.253.584,06 

67 

Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-

Δωρεέςς 11.997.083,72 
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  Σύνολο κόστος 44.225.934,07 

Μείον 

Τεκμαρτά μισθώματα από ιδιοχρησιμοποίηση και δωρεάν 

παραχώρηση . 6.082.451,22 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων 38.143.482,85 

81 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζημιές 19.567,87 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 117.172,10 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 2.000.000,00 

  Σύνολο Εκτάκτων  &  εξόδων προηγ. Χρήσεων 2.136.739,97 

  Γενικό Σύνολο 40.280.222,82 

 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 34.100.567,71.  

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 

2.989.860,50, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ 680.813,78.  Το 

συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, 

προβλέψεων , εξόδων προηγούμενων χρήσεων εκτάκτων ανόργανων εξόδων και ζημιών, 

ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 40.280.222,82. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της 

χρήσεως 2016, ποσού ευρώ 41.299.037,01 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, ποσού 

ευρώ 40.280.222,82 το αποτέλεσμα (πλεόνασμα) της χρήσεως 2016, το οποίο ανέρχεται σε 

ευρώ  1.018.814,19. 

 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2016 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 

39.132.909,80. 

   Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 41.231.541,32 προστεθούν τα 

χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 10.540.888,24 και αφαιρεθούν οι 

πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2016, ποσού 39.132.909,80 ευρώ προκύπτει το χρηματικό 

υπόλοιπο  του Δήμου κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ 12.639.519,76. 

    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  12.673,127,85 ευρώ.   

 Το υπόλοιπο αυτό (12.673,127,85 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 12.216.417,25.  

 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 137.467.919,65  και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 

ευρώ 70.875.353,73, η αναπόσβεστη αξία τους, ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 

66.592.565,92. 

 

6. ΔΑΝΕΙΑ  

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

8.506.179,66, εκ των οποίων ποσό ευρώ 519.115,99  είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση 

(2016). 
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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 9.483.524,68. 

Στο  λογαριασμό του Ενεργητικού, Χρεώστες Διάφοροι εμφανίζεται ποσό ευρώ 

4.336.089,86 το οποίο αναλύεται ως εξής :  

 α) απαιτήσεις από δημοτικές επιχειρήσεις για  πληρωμή  τοκοχρεολυσίων  δανείων  

στα οποία εγγυητής είναι ο Δήμος ποσού  ευρώ 1.965.198,93, β) Υπόλοιπα συναφθέντων 

δανείων προς εκταμίευση (Τ.Π.Δ.) ποσού ευρώ 1.700.258,27, γ) προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος ποσού ευρώ  213.922,06και δ) Λοιποί χρεώστες ποσού ευρώ 456.710,60. 

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

ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 3.074.389,51. 

 

9.ΑΡΙΘΜΟΔΕΊΚΤΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

Α.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 448.003,52 0,45% 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 66.592.565,92 66,14% 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.568.556,61 6,53% 

Απαιτήσεις από πελάτες 9.483.524,68 9,42% 

Χρεώστες διάφοροι 4.336.089,86 4,31% 

Λογαριασμοί διαχειρίσεως  προκαταβολών και πιστώσεων 28.084,71 0,03% 

Χρηματικά Διαθέσιμα 12.216.417,25 12,14% 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 62.397,46 0,06% 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  177.862,60 0,18% 

Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού 744.080,79 0,74% 

Σύνολο ενεργητικού 100.657.583,40 100,00% 

 

Α.2- ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Κεφάλαιο 35.838.856,44 35,60% 

Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- Δωρεές παγίων 49.449.526,95 49,12% 

Αποθεματικά κεφάλαια 328.315,44 0,33% 

Αποτελέσματα εις νέον 2.437.609,67 2,42% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Δάνεια) 7.987.063,67 7,93% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση (Χρεολύσια επόμενης χρήσης) 519.115,99 0,52% 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 2.620.463,57 2,60% 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 374.753,98 0,37% 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 5.264,70 0,02% 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 73.907,26 0,07% 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (Έσοδα επόμενων 

χρήσεων) 1.006.740,69 1,00% 
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Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 15.965,04 0,02% 

Σύνολο παθητικού 100.657.583,40 100,00% 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ  

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 7.766.581,95 18,81% 

 Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις   2.167.130,44 5,25% 

Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 21.191.839,68 51,31% 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 2.596.280,41 6,29% 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 202.012,09 0,49% 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.561.218,70 11,04% 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.813.973,74 6,81% 

Σύνολο εσόδων  41.299.037,01 100,00% 

 

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ  

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Κόστος πωληθέντων 34.100.567,71 84,66% 

Έξοδα διοίκησης 2.989.860,50 7,42% 

Έξοδα δημοσίων σχέσεων 680.813,78 1,69% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 372.240,86 0,93% 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 14.024,17 0,03% 

Έκτακτες ζημιές 5.543,70 0,01% 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 117.172,10 0,29% 

 Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους 2.000.000,00 4,97% 

Σύνολο εξόδων  40.280.222,82 100,00% 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  

Γ.1 -ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις 2.167.130,44 6,39% 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 7.766.581,95 22,89% 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 23.378.676,37 68,92% 

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 409.443,72 1,20% 

Έσοδα κεφαλαίων  202.012,09 0,60% 

Σύνολο εσόδων εκμεταλλεύσεως 33.923.844,57 100,00% 

   

Γ.1 -ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ 

Περιγραφή Ποσά σε € 
Ποσοστιαία 

συμμετοχή 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.166.188,55 22,99% 

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 656.283,30 1,48% 

Παροχές τρίτων 12.107.779,41 27,38% 

Φόροι-τέλη 49.811,95 0,11% 
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Διάφορα έξοδα 2.622.962,22 5,93% 

Τόκοι και συναφή έξοδα 372.240,86 0,84% 

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 6.253.584,06 14,14% 

Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεέςς 11.997.083,72 27,13% 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00% 

Σύνολο κόστος 44.225.934,07   

Τεκμαρτά μισθώματα από ιδιοχρησιμοποίηση και δωρεάν 

παραχώρηση . 6.082.451,22   

Σύνολο Οργανικών εξόδων 38.143.482,85 100,00% 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικού 26.064.116,50 

7,25 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

3.593.505,50 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτήσεις από πελάτες+Χρηματικά 

Διαθέσιμα 21.699.941,93 6,04 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.593.505,50 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Χρηματικά Διαθέσιμα 12.216.417,25 

3,40 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

3.593.505,50 

  Κυκλοφορούν ενεργητικού 26.064.116,50   

  Απαιτήσεις από πελάτες 9.483.524,68   

  Χρηματικά Διαθέσιμα 12.216.417,25   

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.593.505,50   

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  

ΞΕΝΑ 

ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 11.580.569,17 13,15% 

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 88.054.308,50 

ΞΕΝΑ 

ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 11.580.569,17 
11,62% 

Σύνολο Κεφαλαίων  
99.634.877,67 

ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 88.054.308,50 

88,38% 
Σύνολο Κεφαλαίων  

99.634.877,67 

  

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 88.054.308,50 

  

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 11.580.569,17 

Σύνολο Κεφαλαίων  99.634.877,67 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  2015-2016 Ποσά σε € 

  31.12.2016 31.12.2015 

Κυκλοφορούν ενεργητικού 26.064.116,50 23.402.200,79 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       3.593.505,50 3.227.285,52 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
7,25 7,25 

Απαιτήσεις από πελάτες+ Χρηματικά Διαθέσιμα 21.699.941,93 20.687.942,42 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.593.505,50 3.227.285,52 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
6,04 6,41 

Χρηματικά Διαθέσιμα 12.216.417,25 10.117.785,73 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.593.505,50 3.227.285,52 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
3,40 3,14 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Γυφτέας Ηλίας 

  2. Μπεχράκης Σταμάτης 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  

  5. Φάβας Γεώργιος  

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Ιανουαρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
































