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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   47/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   580/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 47η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ.  76319/20-11-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με 
το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη  (με χρήση του λογισμικού zoom), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) 
και της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-112020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και 
συμμετέχουν σε αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.  1) Λιάππας Λεωνίδας 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 582 απόφαση), 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) 
Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Χριστόπουλος Ιωάννης και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα 
τακτικά μέλη κ.κ.  Πολίτη Δημήτριο, Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 
αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα και συμμετέχει,  λόγω απουσίας του, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη 
Αικατερίνη. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν ο κ. Δήμαρχος, το αναπληρωματικό μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Φαββατάς Δημήτριος και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. 
Φερετζάκης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. 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 2019, Δήμου Καλαμάτας.

Στη συζήτηση του θέματος συμμετέχει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία και ο εξωτερικός συνεργάτης – οικονομικός σύμβουλος του 
Δήμου κ. Κρητικός Παναγιώτης, ώστε εάν τους ζητηθεί να ενημερώσουν το Σώμα σχετικά.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 75929/19-11-2020 έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας κας Ηλιοπούλου Γεωργίας, έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Καλαμάτας έτους 2019.

Σχετ.:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα, τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας 

(Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και 

προσάρτημα) διαχειριστικής χρήσης 2019 (15η διαχειριστική χρήση: 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 

Δεκεμβρίου 2019), προκειμένου να τις θέσετε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση, 

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:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος. 

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κουράσω το Σώμα, ως είναι οι οικονομικές καταστάσεις 
που είναι στη διάθεσή σας. Αναλύσεις σχετικές θα κάνει η Διευθύντρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κυρία Ηλιοπούλου; 

Καλημέρα. 
Οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα… 

Κυρία Ηλιοπούλου, σας παρακαλώ, θα πρέπει να μιλάτε πολύ πιο κοντά ακόμη 
στη συσκευή. Θα σας παρακαλέσω μην απομακρύνεστε και μιλάτε λίγο δυνατά 

για να καταγράφονται για τα πρακτικά. 

Οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα αποστέλνονται στην Οικονομική Επιτροπή, 

η οποία αφού τις ελέγξει και στην πορεία ελεγχθούν και από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
αποστέλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθούν. 
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν από τον εξωτερικό συνεργάτη μας στο 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 
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διπλογραφικό τον κ. Κρητικό, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Η χρήση του ’19 
έκλεισε με πλεόνασμα, γύρω στις 538.000, έναντι ελλείμματος που είχε κλείσει το ’18 με 
1.100. 
Στη σημερινή συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Κρητικός, οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε 
να κάνετε. Ένα πολύ σημαντικό όμως που θέλουμε να πούμε είναι ότι τα χρηματικά 
διαθέσιμα του ’19 ήτανε 14 εκατομμύρια…, έκλεισε το ’19 με 14.236.000 έναντι 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.989.000 περίπου. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική 
κατάσταση του Δήμου είναι καλή, δηλαδή μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 
Αυτό εξάλλου δείχνουν και οι δείκτες και οι οποίοι έχουν καταγραφεί στην έκθεση της 
Οικονομικής, στις τελευταίες σελίδες, στους αριθμοδείκτες ρευστότητας, που δείχνουν ότι η 
κατάσταση του Δήμου είναι αρκετά καλή. Οτιδήποτε όμως θέλετε μπορεί να απευθύνεται το 
λόγο στον κ. Κρητικό, τον εξωτερικό μας συνεργάτη. 
Ευχαριστώ. 

Μάλιστα. 
Η κα Ηλιοπούλου μας επιβεβαίωσε την εξαιρετική ταμειακή ρευστότητα την 

οποία έχει ο Δήμος, παραθέτοντας τα ταμειακά του διαθέσιμα σε σχέση με τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Εάν κάποιος…, θα παρακαλούσα, κ. Χριστόπουλε, έχετε ερωτήσεις; 

Ναι, 2-3 πραγματάκια θέλω να πω. 
Πώς προσδιορίζεται, το πρώτο, η αξία των Νομικών Προσώπων; 

Το δεύτερο έχει να κάνει: παρατηρούμε ότι το προσωπικό σχεδόν έχει…, το 60% του 
προσωπικού είναι έκτακτο ουσιαστικά και ήθελα λίγο περισσότερο να μας διευκρινίσει τι 
εννοεί με το ταμειακό πλεόνασμα που έχουμε και πώς προκύπτει εδώ; Δηλαδή έχει στο 
ταμείο 14 εκατομμύρια τώρα ο Δήμος; Μας το κάνετε πιο λιανά, να το καταλάβουμε εμείς 
που δεν είμαστε οικονομολόγοι; 

Μάλιστα. 
Ο κ. Τζαμουράνης.

Εγώ θέλω να ρωτήσω τα εξής: Διάβασα ότι τα δάνεια, τα συνολικά δάνεια, 
είναι 8.841.263, εκ των οποίων 573.810 είναι πληρωτέα το ’20. Πρώτο 

ερώτημα: εάν πληρώθηκαν, ώστε να επαληθευτεί το 8,2 το οποίο μας είπατε την 
προηγούμενη φορά. 

Μάλιστα. Έχετε άλλο ερώτημα, κ. Τζαμουράνη; Ή να συνεχίσουμε στον 
επόμενο;

Και το δεύτερο: αν αυτές οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το 2.451.835 
ευρώ, αν έχουν ήδη εκταμιευθεί, αν έχουν πληρωθεί. 

Μάλιστα. Ωραία. 
Κύριε Λιάππα; Κύριε Λιάππα, έχετε κάποια ερώτηση; Όχι. 

Κύριε Αγγελή; Όχι. 
Ο κ. Κρητικός έχει το λόγο. Δεν σας ακούμε, κ. Κρητικέ. Δεν σας ακούμε. Μέχρι να συνδεθεί 
πάλι ο κ. Κρητικός να μιλήσει η κα Ηλιοπούλου. 
Κυρία Ηλιοπούλου; 

Αν είναι τα ταμειακά διαθέσιμα γύρω στα 14 εκατομμύρια. Ναι, είναι τα 
ταμειακά μας διαθέσιμα. Γι’ αυτά τα χρήματα όμως είναι καθορισμένη η 

χρήση τους, δηλαδή ένα μέρος τους είναι από χρηματοδοτήσεις που είναι συγκεκριμένη η 
εκταμίευσή τους, είναι οι δύο μισθοί που κρατάνε μέσα για το προσωπικό και είναι και ένα 
μέρος το οποίο έρχεται και καλύπτει δαπάνες, το ’19 θα καλύψει τις δαπάνες του ’20, του ’20 
το χρηματικό υπόλοιπο θα καλύψει δαπάνες του ’21. Τα 14 εκατομμύρια, λοιπόν, είναι το 
πραγματικό ποσόν που υπάρχει στο Ταμείο μας, όταν κλείνει η χρήση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 
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Όσον αφορά το κομμάτι που είπε για τα δάνεια ο κ. Τζαμουράνης, αν πληρώθηκαν. Τα 
δάνεια πληρώνονται σε μηνιαία βάση και ναι, τα πληρώνουμε κανονικά. Το κομμάτι του 
Παρακαταθηκών παρακρατείται από την τακτική μας, τώρα βέβαια λόγω των καταστάσεων 
που ζούμε του κορωνοϊού έχουν δώσει κάποιους μήνες, δεν τα πληρώσαμε, δεν μας τα 
παρακράτησε το Παρακαταθηκών, όχι ότι δεν τα απέδωσε ο Δήμος, με σχετική απόφαση, οι 
οποίες θα αποδοθούν την επόμενη χρονιά. Το ίδιο γίνεται και για τον μήνα…, η τελευταία 
εγκύκλιος που έχει έρθει, αφορά τον μήνα Νοέμβριο – Γενάρη και Φλεβάρη οι οποίοι θα 
πληρωθούνε από το ’22 χωρίς καμία επιβάρυνση από τόκους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ηλιοπούλου, επιβεβαιώνετε το 8,2 στα δάνεια; 

Αφού είναι από τον ισολογισμό θα τα έχει και ο Κρητικός, ο συνεργάτης μας, 
θα τα πει και είναι ναι. 

Αν επιβεβαιώνετε -ο κ. Κρητικός- γιατί έχουμε φτάσει πλέον Νοέμβριο του 2011 
και εμείς είπαμε ότι το υπόλοιπο των δανείων είναι στο 8,2. 

Κύριε Κρητικέ, μπορεί να μην σας ακούμε αλλά απαντήστε τουλάχιστον καταφατικά ή 
αρνητικά. Επειδή δεν σας ακούμε, ναι, επιβεβαιώνεται από τον κ. Κρητικό. 
Λοιπόν, ολοκληρώσατε, κα Ηλιοπούλου; 

Ακριβώς για το προσωπικό, εντάξει, το έκτακτο προσωπικό, σε ποσοστό 
μπορεί να είναι αυτό που λέει…, ο κ. Χριστόπουλος νομίζω το είχε ρωτήσει, 

αυτή είναι η σύνθεση του προσωπικού όπως έχει διαμορφωθεί. Στο έκτακτο προσωπικό είναι 
όχι μόνο οι ορισμένου χρόνου που παίρνουμε και έχουνε παρθεί και λόγω COVID, είναι και οι 
αορίστου χρόνου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια. ΚΔΑΠ και τα πάντα.

Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο έχετε, κα Ηλιοπούλου; 
Πάνο; Δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε, δυστυχώς. Έχεις κάποιο πρόβλημα. 

Κυρία Ηλιοπούλου, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. 

Ωραία, να πω εγώ τότε αφού δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στην 
ερώτηση του Γιάννη του Χριστόπουλου. Γιάννη, έκανες μια ερώτηση στο πώς 

αποτιμάται η αξία των Νομικών Προσώπων. Έτσι δεν είναι; Η αξία των Νομικών Προσώπων 
αποτιμάται, Γιάννη, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που διαθέτουν, δηλαδή του κεφαλαίου 
του οποίου έχει κατατεθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αυξήσεις των κεφαλαίων που 
έχουν γίνει, συν των πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων των ετών που είναι η διάρκεια ζωής τους 
μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η απάντηση. 
Με βάση τον ισολογισμό τους έχουν ένα σύνολο ιδίων κεφαλαίων. Αυτό, λοιπόν, το σύνολο 
των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί την αποτίμηση των Νομικών Προσώπων. Εντάξει; Ωραία, πάμε 
σε... 

Το ίδιο και στα γήπεδα, δηλαδή; Και τα γήπεδα είπε πως 7.930.000, 
αποτιμούνται τα γήπεδα και τα οικόπεδα. 

Όχι, έκανες για Νομικά Πρόσωπα. Τώρα πάμε, λοιπόν, στην περιουσία. Θα 
απαντούσε ο κ. Κρητικός κανονικά αλλά θα σας δώσω εγώ, λοιπόν, την 

απάντηση. Τα γήπεδα αποτιμώνται σύμφωνα με την αντικειμενική τους αξία και δεν 
διενεργούνται σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεις επί αυτών. Θέλετε κάτι άλλο; 
Εντάξει, ωραία, πάμε σε τοποθετήσεις. Κύριε Χριστόπουλε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κρητικός τώρα μήπως μπορεί να μιλήσει; 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Πρόεδρε, με ακούτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα σας ακούμε, κ. Κρητικέ. Ναι, κάντε την παρέμβασή σας. 

Καλό μεσημέρι και πάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε αυτή τη 
δυνατότητα να παρευρεθούμε στην Οικονομική σας Επιτροπή. 

Πολύ γρήγορα, άκουσα κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί κάποιες άλλες, 
απάντησε και η Διευθύντρια, η κα Ηλιοπούλου, τα δάνεια πραγματικά είναι 6,2, αυτό που 
εμφανίζεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 8,2. Παναγιώτη, 8,2. 

Συγνώμη, 8,2 εκατομμύρια. Υπάρχει και ένα ποσό κάθε χρόνο που ονομάζονται 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση, που με 

ημερομηνία 31/12/2019 ήταν 573.000. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του Προεδρικού 
Διατάγματος 315 να διαχωρίζουμε σε κάθε ισολογισμό και να λέμε ποιες είναι 
μακροπρόθεσμες και ποιες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
Βραχυπρόθεσμες είναι 8,2. Δηλαδή θα πληρωθούν από 1η/1ου του ’21 και μετά. Και για μέσα 
στο 2020 θα πληρωθούνε, λέμε με ημερομηνία αναφοράς 31/12ου του 2019 και οι 573.000, 
οι οποίες έχει καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος και θα εξοφληθούν στο τρέχον 
προϋπολογισμό του έτους. 
Άρα, 31/12ου 2020 το νούμερο θα είναι 8,2 εκατομμύρια ευρώ περίπου και στον ισολογισμό 
του ’20 θα πούμε από τα 8,2 τα 7.900, π.χ. ή τα 7.800 είναι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
και οι 400.000 είναι βραχυπρόθεσμες και φυσικά έχουν πληρωθεί. Δεν ξέρω αν θέλετε άλλη 
διευκρίνιση. 
Οι υποχρεώσεις που εμφανίζονται γενικά στις 31/12ου, τα 2.989.000, έχουνε πληρωθεί στο 
μεγαλύτερο μέρος τους εκτός από αυτά τα εντάλματα τα οποία γνωρίζετε έχουν κάποιο 
πρόβλημα, είχανε απορριπτικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε 
και η κα Ηλιοπούλου μπορεί να σας πει ότι πλέον στα στατιστικά που στέλνουνε μηνιαία στο 
Υπουργείο είμαστε υποχρεωμένοι σε ό,τι υπάρχει κάθε μήνα υποχρέωση, να αναλύουμε γιατί 
υπάρχει, και περνάει τις 90 μέρες, να αναλύουμε για ποιο λόγο περνάει τις 90 μέρες. 
Άρα σήμερα δεν έχουμε υποχρέωση μεγαλύτερη των 90 ημερών, που ο Δήμος έπρεπε να την 
έχει πληρώσει, είχε όλα τα χαρτιά, είχε το ¨οκέυ¨, με συγχωρείτε για την έκφραση, είχε το 
τελικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν το πλήρωσε. Είναι μια καινούργια διαδικασία που 
γίνεται μέσα από το Παρατηρητήριο.
Για τις ερωτήσεις γενικά του κ. Χριστόπουλου, τα Νομικά Πρόσωπα. Επειδή δεν έχουμε 
καταβάλλει κεφάλαιο στα Νομικά Πρόσωπα, τα Νομικά Πρόσωπα έχουνε δημιουργηθεί 
κυρίως με… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την εισφορά, Παναγιώτη, που είχαν, σε ακίνητα. 

Ακριβώς. Δεν συμπεριλαμβάνονται στον ισολογισμό γιατί δεν είμαστε 
υποχρεωμένοι να τις συμπεριλάβουμε στον ισολογισμό. Οι συμμετοχές του 

Δήμου, εκτός απ’ τη ΔΕΥΑΚ, που είναι Ιδιωτικού Δικαίου και οι Κοινωφελείς, τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν συμπεριλαμβάνονται. Ό,τι έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά 
απ’ το νόμο στον ισολογισμό, είναι στη σελίδα 3 του προσαρτήματος και αναλύεται 
αναλυτικότατα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στις συμμετοχές. 

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν μπαίνουνε. Του Ιδιωτικού Δικαίου 
όμως και τα παρακολουθούμε.  

Πάμε. Στην επόμενη ερώτηση για το μέσο, αυτό το προσωπικό που βλέπετε αναλύεται στη 
σελίδα 5 του Προσαρτήματος, είναι ο μέσος όρος προσωπικού. Δηλαδή αν είχαμε δουλέψει, 
είχαμε προσλάβει ορισμένου χρόνου 100 τον Φεβρουάριο, η οποία έληξε, βάζουμε περίπου 
το μέσο όρο, περίπου, με βάση κάποιους δείκτες και με κάποιους κανονισμούς. 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 
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Αναλύεται αναλυτικά στη σελίδα 5. Τώρα γιατί είναι τόσο πολλοί ορισμένου χρόνου κτλ., 
αυτό είναι άλλο θέμα, δεν είμαι αρμόδιος να το απαντήσω. 
Νομίζω για τα ταμειακά διαθέσιμα σας απάντησε η κα Ηλιοπούλου, απλά θα προσθέσω δύο 
πράγματα, δύο λόγια, για να μην νομίζουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα 
και αύριο το πρωί ο Δήμος μπορεί να τα διαθέσει, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 
ταμειακών διαθεσίμων είναι ειδικευμένα. Είναι για συγκεκριμένα έργα, για συγκεκριμένους 
σκοπούς, για τη μισθοδοσία και όλα αυτά. Υπάρχει και ένα μεγάλο, ένα σημαντικό ποσό ιδίων 
κεφαλαίων, ιδίων πόρων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου αποφασίσει η διοίκηση και 
φυσικά μες στη διοίκηση είναι η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αυτό 
δεν είναι το μεγαλύτερο μέρος, είναι ένα πολύ μικρό, τα περισσότερα, το μεγαλύτερο ποσόν 
είναι… 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Κρητικέ, πόσα περίπου είναι απ’ τα 14; 

Αν θυμάμαι καλά, με συγχωρείτε, αυτό είναι θέμα απολογισμού που ήδη έχει 
περάσει στην Οικονομική σας Επιτροπή, νομίζω γύρω…, κα Ηλιοπούλου, νομίζω 

απ’ τα 14 νομίζω ότι είναι γύρω στα 4, 4 κάτι. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην εισήγηση η κα Ηλιοπούλου είπε ότι η χρήση του 2018 είχε 
1.100.000 ζημιά, ενώ τώρα… Τι έγινε και προέκυψε 1.600-1.700 περίπου η διαφορά; 

Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αν δείτε στα αποτελέσματα, κ. Χριστόπουλε, σας 
ευχαριστώ για την ερώτηση, αν δείτε και εδώ έχει να κάνει και με τους ιδίους 

πόρους, αν δείτε στα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, στο κάτω μέρος αριστερά του 
ισολογισμού, στη δεύτερη σειρά, αναφέρεται έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και 
έσοδα από φόρους, εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Για τη χρήση 2019 συγκριτικά με 
την προηγούμενη χρήση του 2018 αυτά είναι αυξημένα. Σημαίνει ότι ο Δήμος έχει βεβαιώσει 
και κατ’ αναλογία έχει εισπράξει περισσότερα ίδια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά. Αυτό είναι και το κρίσιμο και το ζητούμενο σε ένα σύγχρονο Δήμο, είναι να αυξάνει 
τα ίδια έσοδα γιατί όπως καταλαβαίνετε τα ίδια έσοδα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπου η 
διοίκηση θεωρεί πιο σωστά, ενώ τα ειδικευμένα έσοδα που έχουμε είναι για συγκεκριμένους 
σκοπούς. 
Κατά τη χρήση 2019 σε σχέση με το 2018, έχουν αυξηθεί τα ίδια έσοδα του Δήμου. Σε αυτό 
βοηθούν και οι ρυθμίσεις που γίνανε κατά τη χρήση 2019, όπως θα βοηθήσει και η ρύθμιση 
που ανακοινώθηκε χθες-προχθές των 120 δόσεων πλέον, θα βοηθήσει και αυτή φαντάζομαι 
πάρα πολύ τα αποτελέσματα της χρήσεως, της επόμενης χρήσης του 2021. 

Αρκεί βέβαια να προβλέπεται σ’ αυτή τη ρύθμιση που έρχεται τώρα, να 
προβλέπεται και η ρύθμιση των ενοικίων. Αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, 

αυτό το έχουμε ζητήσει εμείς και να συμπληρώσω σ’ αυτά που είπε ο κ. Κρητικός, ότι το 
2019 είχαμε 1.000.000 επιπλέον διότι βοήθησε με τα 200, βοήθησε ο 4611/2019, αυτή η 
ευεργετική νομοθεσία, δηλαδή, που έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να ρυθμίσουν ακόμα και 
τα δάνεια. Ελπίζουμε, λοιπόν, σ’ αυτό που περιμένουμε τώρα να έρθει, να δίνει και αυτό τα 
περιθώρια να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κατάστασης της 
δύσκολης και να μπορούν να ρυθμίσουν τα ενοίκια, συγνώμη, όχι τα δάνεια, τα ενοίκια. 

Με συγχωρείτε, Δήμαρχε, απλά να σας θυμίσω, το ξέρετε, να το πούμε επί της 
διαδικασίας, ότι το 2021 λογικά τα ίδια έσοδα θα είναι ακόμη πιο αυξημένα γιατί 

έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά στον Δήμο με τα τετραγωνικά. Έτσι; Με τη δήλωση των 
τετραγωνικών, ο κ. Φάβας την έχει χειριστεί και την ξέρει την ιστορία, προβλέπονται 
αυξημένα ίδια έσοδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάνω από 220.000 τετραγωνικά δηλώθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας τα οποία… 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Κύριε Κρητικέ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 
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Κύριε Λιάππα, θα σας δώσω αμέσως το λόγο.
Τα οποία θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα και μάλιστα αυτά έχουν προβλεφθεί 

και στον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. 
Και να συμπληρώσω πριν πει κάτι ο κ. Λιάππας ότι, κ. Κρητικέ, να επιβεβαιώσετε γιατί τέθηκε 
και μία ερώτηση για την αποτίμηση των Νομικών Προσώπων και έδωσα μία απάντηση, ότι 
αυτή έχει να κάνει με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Δηλαδή, το μετοχικό τους κεφάλαιο 
συν τα πλεονάσματα ή πλην τα ελλείμματα τα οποία έχουν. Απλά επιβεβαίωση προς τους 
συναδέλφους. 

Κύριε Πρόεδρε, είσαστε έγκριτος επί των οικονομικών, φυσικά είναι πάρα πολύ 
σωστό, με τη διευκρίνιση ότι εκτός απ’ τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στους ισολογισμούς γιατί απλά δεν έχουμε εισφέρει 
κεφάλαιο. 
Μόνο επί της διαδικασίας, Πρόεδρε, ένα τελευταίο αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό, από τον 
χρόνο σας θα καταχραστώ. 
Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι είσαστε παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι, εννοώ παλιοί: είσαστε 
πολλά χρόνια δημοτικοί σύμβουλοι, με συγχωρείτε για την έκφραση, η διαδικασία σήμερα 
είναι: Εγκρίνουμε τον ισολογισμό, στη συνέχεια όπως λέει το άρθρο 163 ελέγχεται από τον 
ορκωτό ελεγκτή και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου εκεί θα αναλυθεί και η έκθεση του 
ορκωτού ελεγκτή και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα και επί των 
πιθανών παρατηρήσεων, των παρατηρήσεων που θα υπάρχουνε. 
Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα αυτό που κάνουμε, σας έχουμε στείλει, είναι ο ισολογισμός 
και το προσάρτημα, ήρθαν στην Οικονομική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει 
την έκθεσή της, που είναι συνημμένη, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διαδικασία να 
διευκρινίσουμε του ισολογισμού έχει τελειώσει πάρα πολύ καιρό για το Δήμο Καλαμάτας, 
αρκετούς μήνες πριν, από το Δήμο Καλαμάτας, γι’ αυτό βλέπετε και τον κ. Φάβα να 
υπογράφει. Με τον κ. Φάβα δουλέψαμε τον ισολογισμό, έτσι; και συμφωνήσαμε και μας 
βοήθησε πάρα πολύ, γι’ αυτό υπογράφει και ο κ. Φάβας. 
Τα στοιχεία έχουν αποσταλεί ήδη στον ορκωτό, κάνει ένα προέλεγχο αλλά λόγω της 
κατάστασης του κορωνοϊού προσπαθούμε να κάνουμε έναν απομακρυσμένο έλεγχο, 
σκανάρουμε χαρτιά και του στέλνουμε. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία του ορκωτού 
ελεγκτή. Με πρωτοβουλία, με απαίτηση μάλλον, όχι πρωτοβουλία, με απαίτηση του 
Δημάρχου, του κ. Βασιλόπουλου, είμαστε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή γιατί θέλει όλα 
αυτά να είναι όσο πιο πολύ νωρίς. Μάλιστα πιέζουμε πάρα πολύ και τον ορκωτό ελεγκτή να 
τελειώσει μέσα σ’ αυτή τη χρονιά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε περάσει 
και Δημοτικό Συμβούλιο, για να είναι και επίκαιρες οι οικονομικές καταστάσεις. Ελπίζουμε να 
τα καταφέρουμε, Θεού θέλοντος. 

Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κ. Κρητικέ. 
Κύριε Λιάππα, κάτι θέλατε να πείτε.  

Απλώς ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κ. Κρητικό. Είπε ότι τα έσοδα φέτος θα είναι 
αυξημένα λόγω των τετραγωνικών που δηλώθηκαν τα παραπάνω. Μία από τις 

…(δεν ακούγεται) 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Το 2021. 

Ναι, ακριβώς, το 2021. Πού το εδράζετε αυτό εφόσον έχουμε μία κρίση η οποία 
είναι…, ακόμα δεν έχουμε δει την κορυφή της. Θα τρέξουν όλοι οι δημότες να 

πληρώσουνε τα τετραγωνικά; Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μείωση εσόδων και θα έχουμε και, 
επίσης, μείωση εσόδων γιατί θα κληθούμε σα Δημοτικό Συμβούλιο προς τις επιχειρήσεις να 
συνεχίσουμε να δίνουμε φοροελαφρύνσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Οπότε εγώ 
πιστεύω ότι τα οικονομικά μας για το ’21 δεν θα είναι και τόσο ανθηρά. Αυτό, τίποτα άλλο.  

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Πρόεδρε, μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θες να απαντήσεις εσύ; Ναι, Παναγιώτη, απάντησε. 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Μπορείτε να το απαντήσετε και εσείς, έτσι; επειδή το έχετε χειριστεί το θέμα. 

Βεβαίως, ΟΚ. 
Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, τα τετραγωνικά ή μάλλον τα 

δημοτικά τέλη πληρώνονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Άρα υποχρεωτικά θα 
πληρωθούν και θα καταβληθούν από τους πολίτες τα τετραγωνικά. Δεν έχουν την επιλογή, 
δηλαδή, να μην το πληρώσουν. Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα σας έρθει, αν για 
παράδειγμα έχετε κάνει μια προσαύξηση 20 τετραγωνικών και είχατε ένα σπίτι 90, θα σας 
έρθουν τώρα δημοτικά τέλη για 110 τετραγωνικά και θα τα πληρώσετε. 
Από κει και πέρα… 

Όταν ο κόσμος δεν έχει χρήματα, Γιώργο μου, θα πληρώσει ΔΕΗ; Για θυμήσου 
τα πρώτα χρόνια του μνημονίου πόσες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είχαμε στη 

ΔΕΗ. 

Η επιβάρυνση ανά πολίτη για τέτοια τετραγωνικά που ανέφερα τώρα, είναι κάτι 
λιγότερο από 20 ευρώ, κύριε συνάδελφε, ενδεχομένως. 

Γιώργο, εγώ δεν σου λέω για τα λεφτά, δεν θα έχει να πληρώσει καν το ρεύμα 
του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τώρα αυτές είναι υποθέσεις που… 

Και μην ξεχνάμε είναι και αυτή η οικονομική κρίση. Το ’21 δεν την έχουμε δει 
ακόμα, δεν έχει αποτυπωθεί. …(δεν ακούγεται)… αυτό το πράγμα. 

Κύριε Λιάππα, κοιτάξτε να δείτε, μία οικονομική κρίση γενικότερα την 
αντιμετωπίζουμε εδώ και 10 χρόνια από το 2009. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αν 

συνέβαινε αυτό το οποίο λέτε εσείς, τα προηγούμενα χρόνια θα είχε καταστραφεί ο κόσμος. 
Άρα λοιπόν, στατιστικά… 

Εγώ δεν λέω ότι θα είχε καταστραφεί ο κόσμος, εγώ λέω το εξής: να έχουμε 
μικρό καλάθι και φέτος ως προς τα έσοδά μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, να ολοκληρώσω. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Αυτό λέω μόνο. 

Ωραία. 
Στατιστικά, λοιπόν, έτσι όπως πληρώνει ο κόσμος και έτσι όπως είναι οι 

δουλειές, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα θα εισπραχθούν. Ίσως να είναι κατά λίγο λιγότερο 
εάν έρθουν ελαφρύνσεις ως προς τα δημοτικά τέλη, σύμφωνα με αυτά τα οποία ανακοίνωσε 
ο Υπουργός Εσωτερικών εχθές ότι αν υπάρξει άλλο lockdown θα υποχρεωθούν οι Δήμοι 
φυσικά για το χρονικό διάστημα που παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις με απόφαση της 
Δημόσιας Αρχής, να μειώσουν τα δημοτικά τέλη κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 
Συνεχίζουμε; 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Εγώ λέω πάντως, συνάδελφε, να κρατάμε μικρό καλάθι. 

Πάντα κρατάμε μικρό καλάθι, είμαστε συγκρατημένοι. 
Λοιπόν, αν δεν έχει κάποιος άλλος κάτι, να πάμε να ψηφίσουμε. 

Κύριε Χριστόπουλε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Να πω δυο κουβέντες θέλω μόνο, ότι δεν αμφισβητεί κανένας την 
Οικονομική Υπηρεσία και τις προσπάθειες που καταβάλλει και την 

τεχνοκρατική προσέγγιση του κ. Κρητικού και τη βοήθεια που προσφέρει ως εξωτερικός 
συνεργάτης, του αξίζουν συγχαρητήρια και δείχνουν μια εικόνα νοικοκυρέματος θα έλεγα. 
Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε, να καταθέσουμε απ’ τη δικιά μας πλευρά είναι ότι αυτή 
δεν είναι όμως και η πραγματικότητα. Τα έσοδα έχουν να κάνουν με τα τέλη των δημοτών, 
με τα έσοδα, τα προνομιακά επιδόματα, έχουν να κάνουνε με το πολιτιστικό τέλος, μια σειρά 
τέτοιων που ουσιαστικά είναι χρήματα των δημοτών μας. 
Εμείς αυτό που μας αφορά έχει…, που θέλουμε να καταθέσουμε τη διαφωνία μας είναι ότι με 
ευθύνη της πολιτείας, το προσωπικό σχεδόν είναι το 60 έως 40, το 60% είναι προσωπικό 
ανασφάλειας, με ελαστικές μορφές εργασίας και το δεύτερο έχει να κάνει ότι τις 
προτεραιότητες που καθορίζει η Δημοτική Αρχή δεν μας βρίσκουν σύμφωνους.
Γι’ αυτό όπως ψηφίζουμε και στον προϋπολογισμό θα καταψηφίσουμε τον ισολογισμό, που 
αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν δεχόμαστε την εργασία και την προσπάθεια που κάνει η 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ο εξωτερικός συνεργάτης ο κ. Κρητικός. 
Καταψηφίζουμε, λοιπόν. 

Μάλιστα. 
Κύριε Τζαμουράνη;

Εγώ θέλω να πω ότι δεν αμφισβητώ ασφαλώς την ακρίβεια των στοιχείων 
της έκθεσης, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στη Διευθύντρια των 

Οικονομικών με την οποία είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία όταν ήμουνα και εγώ 
υπάλληλος και ασφαλώς στον εξωτερικό συνεργάτη. Από κει και πέρα, θα ψηφίσω Λευκό στη 
σημερινή ψηφοφορία και με βάση αυτή την ανάλυση που έχουμε στα χέρια μας σήμερα θα 
κάνουμε ορισμένες προτάσεις και κριτικές όταν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του ’21, 
γιατί αυτή η έκθεση μας δείχνει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμα να 
σχολιαστούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. 

Ευχαριστώ πολύ, κ. Τζαμουράνη. 
Ο κ. Λιάππας; 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Για να μην χρονοτριβούμε και εγώ θα ψηφίσω Λευκό. 

Ωραία. 
Κύριε Αγγελή; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ. 

Άρα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνεται ο προέλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων οικονομικών 2019. 

Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κ. Κρητικό και την κα 
Ηλιοπούλου. 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
της το παραπάνω έγγραφο και τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις, την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τον κ. Χριστόπουλο και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Τζαμουράνη 
και Λιάππα, κατά πλειοψηφία, 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Προελέγχει τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα του ισολογισμού, της 
διαχειριστικής χρήσης 2019 (15η διαχειριστική χρήση: 1η Ιανουαρίου 2019 – 31η 
Δεκεμβρίου 2019), 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 2019

1. ΓΕΝΙΚΑ

     Το 2019 ήταν η ένατη χρονιά λειτουργίας του διευρυμένου λόγω Καλλικράτη Δήμου Καλαμάτας. 
Επίσης το 2019  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 2019 ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των ευρώ 
25.281.052,61. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους 
ευρώ 4.294.062,54, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 2.288.603,74, τα έσοδα από 
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 55.435,65 και τα έσοδα από προβλέψεις 
προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 24.435,89 προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου 
(οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 31.943.589,86.

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής :

(Ποσά σε ευρώ)

70  Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 5.919,20
72 Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - προσαυξήσεις 2.112.335,44
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 8.800.768,56
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 13.567.306,84
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 583.898,63
76 Έσοδα κεφαλαίων 210.823,37
 Σύνολο Οργανικών εσόδων 25.281.052,04
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.294.062,54
82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 2.288.603,74
82.07 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 55.435,65
84 Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούμενων Χρήσεων 24.435,89

 Σύνολο Εκτάκτων  &  εσόδων προηγ. χρήσεων 6.662.537,82
 Γενικό Σύνολο 31.943.589,86



Συνεδρίαση :  47/2020 Τετάρτη  25 / 11 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   580/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fdb2550ea4bfbf0faa19f86 στις 18/12/20 07:40
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 11

3.

4. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

                                     Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής:

(Ποσά σε ευρώ)

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.692.863,53
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 977.054,73
62 Παροχές τρίτων 7.311.571,35
63 Φόροι-τέλη 48.404,32
64 Διάφορα έξοδα 3.327.681,55
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 351.639,63
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 6.230.242,71
67 Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεέςς 1.758.886,37
 Σύνολο Οργανικών εξόδων 30.698.344,19

81 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζημιές 334.420,51
82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 372.045,32
 Σύνολο Εκτάκτων  &  εξόδων προηγ. Χρήσεων 706.465,83
 Γενικό Σύνολο 31.404.810,02

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 26.194.865,71.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας & δημοσίων σχέσεων λειτουργίας  του Δήμου ανήλθαν 
στο ποσόν των ευρώ 4.151.838,85.  Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων 
σχέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων , εξόδων προηγούμενων χρήσεων εκτάκτων 
ανόργανων εξόδων και ζημιών, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 31.404.810,02. Η διαφορά μεταξύ των 
συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019, ποσού ευρώ 31.943.589,86 και των συνολικών εξόδων της 
χρήσεως, ποσού ευρώ 31.404.810,02 αποτελεί το αποτέλεσμα (πλεόνασμα ) της χρήσεως 2019, το 
οποίο ανέρχεται σε ευρώ  538.779,84.

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2019 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 
34.816.458,95 .

   Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 34.801.191,55 προστεθούν τα χρηματικά 
διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 14.674.646,80 και αφαιρεθούν οι πληρωμές του 
Δήμου κατά το έτος 2018, ποσού 34.816.458,95 ευρώ προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο  του Δήμου 
κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ 14.659.379,40.

    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  14.692.987,49 ευρώ.  

 Το υπόλοιπο αυτό (14.692.987,49 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 148,77 3) 
Καταθέσεις όψεως  και προθεσμίας  ποσού ευρώ 14.236.128,12. 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 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 65.983.748,20.
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7. ΔΑΝΕΙΑ 

Τα δάνεια του Δήμου αποτελούνται από άτοκα  και έντοκα δάνεια συνολικού ποσού ευρώ 
8.841.263,95 , εκ των οποίων ποσό ευρώ 573.810,33 είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση (2020).

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του Δήμου αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις ποσού 
ευρώ 2.692.670,49 ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των ευρώ 10.513.421,24.

Στο  λογαριασμό του Ενεργητικού , Χρεώστες Διάφοροι εμφανίζεται ποσό ευρώ 
2.594.356,35 το οποίο αναλύεται ως εξής : 

 α) απαιτήσεις από δημοτικές επιχειρήσεις για  πληρωμή  τοκοχρεολυσίων  δανείων  στα 
οποία εγγυητής είναι ο Δήμος ποσού  ευρώ 1.653.996,20, β) Υπόλοιπα συναφθέντων δανείων προς 
εκταμίευση (Τ.Π.Δ.) ποσού ευρώ 226.611,42, γ) προκαταβολή φόρου εισοδήματος ποσού ευρώ  
211.247,26, δ) Λοιποί χρεώστες ποσού ευρώ 456.710,60 και ε) φόροι κληροδοτημάτων ποσού ευρώ 
45.790,87.

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του Δήμου 
ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 2.415.835,27.

9.ΑΡΙΘΜΟΔΕΊΚΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Περιγραφή Ποσά σε € Ποσοστιαία 
συμμετοχή

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 359.396,86 0,36%
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 65.983.748,20 65,40%
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 6.558.022,72 6,50%
Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 10.513.421,24 10,42%
Χρεώστες διάφοροι 2.594.356,35 2,57%
Λογαριασμοί διαχειρίσεως  προκαταβολών και 
πιστώσεων 18.468,71 0,02%
Χρηματικά Διαθέσιμα 14.236.128,12 14,11%
Έξοδα επόμενων χρήσεων 237.842,21 0,24%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 147.476,27 0,15%

Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού 243.000,00 0,24%
Σύνολο ενεργητικού 100.891.860,68 100,00%

Α.2- ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Περιγραφή Ποσά σε € Ποσοστιαία 
συμμετοχή

Κεφάλαιο 43.769.372,36 43,41%
Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγησεις- 
Δωρεές παγίων 41.336.670,48 41,00%

Αποθεματικά κεφάλαια 317.781,55 0,32%
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Αποτελέσματα εις νέον 1.730.136,64 1,72%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις(Δάνεια) 8.267.453,61 8,20%

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού    
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 386.126,09 0,38%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση(Χρεωλύσια επόμενης 
χρήσης)

573.810,33 0,57%

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 2.110.817,56 2,09%
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 281.193,82 0,28%
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.738,60 0,00%
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.085,29 0,02%

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (Έσοδα 
επόμενων χρήσεων) 1.890.408,13 1,87%

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 145.029,91 0,14%
Σύνολο παθητικού 100.832.624,37 100,00%

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ 

Περιγραφή Ποσά σε € Ποσοστιαία 
συμμετοχή

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 8.806.687,76 27,57%

 Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 2.112.335,44 6,61%

Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 11.151.695,22 34,91%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 2.999.510,25 9,39%
Χρηματοοικονομικά έσοδα 210.823,37 0,66%
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.294.062,54 13,44%
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.288.603,74 7,16%
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 79.871,54 0,25%
Σύνολο εσόδων 31.943.862,00 100,00%

Β.1-ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Περιγραφή Ποσά σε € Ποσοστιαία συμμετοχή

Κόστος πωληθέντων 26.254.522,93 83,44%
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας & δημοσίων 
σχέσεων 4.151.838,85 13,20%

Χρηματοοικονομικά έξοδα 351.639,63 1,12%
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 39.998,44 0,13%
Έκτακτες ζημιές 294.422,07 0,94%
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 372.045,32 1,18%
Σύνολο εξόδων 31.464.467,24 100,00%

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 

Γ.1 -ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ
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Περιγραφή Ποσά σε € Ποσοστιαία συμμετοχή

Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών 
αποθεμάτων 5.919,20 0,02%

Έσοδα από φόρους – πρόστιμα - 
προσαυξήσεις 2.112.335,44 8,36%

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 8.800.768,56 34,81%
Έσοδα από επιχορηγήσεις 13.567.306,84 53,67%

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 583.898,63 2,31%

Έσοδα κεφαλαίων 210.823,37 0,83%

Σύνολο εσόδων εκμεταλλεύσεως 25.281.052,04 100,00%

Γ.1 -ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗΣ

Περιγραφή Ποσά σε € Ποσοστιαία συμμετοχή

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.692.863,53 34,83%
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 
τρίτων 977.054,73 3,18%

Παροχές τρίτων 7.311.571,35 23,82%
Φόροι-τέλη 48.404,32 0,16%
Διάφορα έξοδα 3.327.681,55 10,84%
Τόκοι και συναφή έξοδα 351.639,63 1,15%
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος 6.230.242,71 20,30%

Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -
Επιδοτήσεις-Δωρεές 1.758.886,37 5,73%

Σύνολο κόστος 30.698.344,19
Σύνολο Οργανικών εξόδων 30.698.344,19 100,00%

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 

Κυκλοφορούν ενεργητικού 27.362.523,19ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.989.645,60

9,15

Απαιτήσεις από πελάτες+Χρηματικά Διαθέσιμα 24.749.549,36ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.989.645,60
8,28

Χρηματικά Διαθέσιμα 14.236.276,89ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.989.645,60

4,76

 Κυκλοφορούν ενεργητικού 27.362.523,19  
 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 10.513.421,24  
 Χρηματικά Διαθέσιμα 14.236.276,89  
 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.989.645,60  
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις)
11.257.099,21

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 87.213.346,11

12,91

Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις)
11.257.099,21ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σύνολο Κεφαλαίων 100.892.009,45

11,16

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 87.213.346,11
ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σύνολο Κεφαλαίων 100.892.009,45
86,44

Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια 87.213.346,11
Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις)

11.257.099,21 

Σύνολο Κεφαλαίων 100.892.009,45

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  2018-2017 Ποσά σε €
 31.12.2019 31.12.2018
Κυκλοφορούν ενεργητικού 27.362.523,19 27.753.895,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.989.645,60 2.881.964,91

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 9,15 9,63

Απαιτήσεις από πελάτες+ Χρηματικά Διαθέσιμα 24.749.549,36 24.475.240,86
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.989.645,60 2.881.964,91

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 8,28 8,49

Χρηματικά Διαθέσιμα 14.236.276,89 14.251.544,29
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.989.645,60 2.881.964,91

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 4,76 4,95

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Δρούγας Παντελής 
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3. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

8. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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