ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πειραιά
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2013 ήταν µία σηµαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονοµικών του ∆ήµου Πειραιά.
Για έβδοµη χρονιά ο ισολογισµός συντάσσεται από υπαλλήλους υπηρεσίας του ∆ήµου, µε
αποτέλεσµα την τακτοποίηση λογαριασµών µε ακόµη βαθύτερη ανάλυση .Σε αυτό βοήθησε και η όλο
και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ολοκληρωµένης εφαρµογής του νέου µηχανογραφικού
προγράµµατος .Το νέο πλαίσιο αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων επιβάλει την περαιτέρω
αναβάθµιση των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου για να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα που
σχετίζονται άµεσα και µε την αποστολή µηνιαίων οικονοµικών στοιχείων στα Υπουργεία
Οικονοµικών ,Εσωτερικών & Στατιστική Υπηρεσία . Πέρα από τα βασικά οικονοµικά στοιχεία τα
οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η ενδέκατη από την
εγκατάσταση του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος επιτρέποντας στο ∆ήµο την σωστή
παρακολούθηση της πορείας των οικονοµικών στοιχείων του. Για την καλύτερη κατανόηση των
µεγεθών και για λόγους συγκρισιµότητας παραθέτουµε κατωτέρω στην παρούσα έκθεση συγκριτικό
πίνακα των αποτελεσµάτων της παρούσας και της προηγούµενης χρήσης.
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2013 ανήλθαν στο ποσό των
114.150.977,14 € (λογαριασµοί 70+72+73+74+75+76). Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα
έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 3.906.095,51 € (λογαριασµός 81), τα έσοδα προηγούµενων
χρήσεων ποσού 12.596.838,68 € (λογαριασµός 82) και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων
χρήσεων 343.519,53 € (λογαριασµός 84), τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα
ανήλθαν στο ποσό των 130.997.430,86 €. Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογαριασµός 43)
που ελήφθησαν το 2013, πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων,
ανήλθαν στο ποσό των 2.498.537,72 €.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων των χρήσεων 2012 & 2013 έχει ως εξής:
2013
70

Πωλήσεις εµπορευµάτων

€

72

Έσοδα από φόρους –εισφορές –τέλη-πρόστιµα
&προσαυξήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα)
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα & κέρδη
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β
Γενικό Σύνολο (Α+Β)

€

73
74
75
76
81
82
84

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2012

9.650,00

14.900,00

6.434.884,88

4.760.623,50

40.988.124,14

38.377.921,27

66.358.767,41
272.151,32
87.399,39
114.150.977,14
3.906.095,51
12.596.838,68
343.519,53
16.846.453,72
130.997.430,86

83.599.482,40
16.860,00
158.069,46
126.927.856,63
5.059.458,09
9.014.145,92
370.993,97
14.444.597,98
141.372.454,61
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων των χρήσεων 2012 & 2013 έχει ως εξής:
2013
60
61
62
63
64
65
66
67
68
81
82
83
24&25
&26

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις –Επιδοτήσεις –∆ωρεές
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο Οργανικών εξόδων Α
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο Ανόργανων εξόδων Β
Αναλώσεις υλικών & ανταλλακτικών

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Σύνολο αναλώσεων Γ
Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ)

€
€

2012

33.305.717,02
1.435.981,48
6.721.742,59
35.334,92
51.324.941,39
6.467.818,38
6.367.129,01
2.688.026,41
0,00
108.346.691,20
4.230,97
13.110.967,73
0,00
13.115.198,70

39.417.426,66
1.762.264,12
7.869.182,14
151.781,85
68.229.147,66
7.872.187,53
8.564.777,83
1.323.244,56
0,00
135.190.012,35
343.846,98
1.713.277,52
0,00
2.057.124,50

3.279.791,23

2.104.651,23

3.279.791,23
124.741.681,13

2.104.651,23
139.351.788,08

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αναλωσίµων ειδών ανήλθε στο ποσό των
85.823.403,86 €. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των 19.280.684,24
€. Τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 54.575,95 € και τα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 6.467.818,38 €.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και
χρηµατοοικονοµικών ανήλθε στο ποσό των 111.626.482,43 € .
Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού 130.997.430,86 € µείον
τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού 124.741.681,13 € αποτελεί το πλεόνασµα της χρήσεως
2013 το οποίο ανέρχεται σε 6.255.749,73 € .

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
•

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31/12/2013 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται
στο ποσό των € 342.855.617,71 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 84.184.719,28 η
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 258.670.898,43.
•

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως και ερευνών & ανάπτυξης (Λογισµικά και µελέτες κατασκευών)
στις 31.12.2013 ανέρχονται στο ποσό των € 2.873.232,23 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού
€ 2.289.928,52 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 583.303,71.
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7. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές του ∆ήµου σε ΚΟ∆ΕΚΟΜΕΠ, ∆.Ε.Π.Ε.Π., ∆Η.ΡΑ.Π.,
∆.Ε.Π.Α.Π., ΚΟ∆ΕΚΕΠΑΠ ,ΑΝ.∆Η.Π., Περιβαλλοντική Εταιρεία ∆ήµου Πειραιά και Π.Ε.∆.Φ.Α.)
µετά την κατά νόµο αποτίµηση τους ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 1.097.624,42. Στο παραπάνω
ποσό αν προστεθούν και οι δοσµένες εγγυήσεις ύψους 21.930,20 € το τελικό ποσό των τίτλων πάγιας
επένδυσης ανέχεται σε 1.119.554,62 €.
8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2013 οι επιχορηγήσεις επενδύσεων
εµφανίζουν υπόλοιπο € 54.691.637,66. Το ποσό αυτό διαµορφώθηκε ως εξής:
Απογραφή έναρξης 1.1.2013
Εισροές χρήσης 2013
Μείον: Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις παγίων και εξόδων
από επιχορηγήσεις (έκτακτο έσοδο)
Μείον: Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις για κάλυψη
δαπανών (έσοδο χρήσης)
Μείον: Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις παγίων και εξόδων
από επιχορηγήσεις (έσοδο προηγ. Χρήσεων )
Σύνολο

60.776.417,70
2.498.537,72
3.903.634,65
1.256.049,36
3.423.633,75
54.691.637,66

9. ∆ΑΝΕΙΑ
Το υπόλοιπο των εκ δανείων υποχρεώσεων του ∆ήµου από το «Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων» ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 131.359.034,19 που αφορά χρεολύσια αποδοτέα από
το έτος 2016 και έπειτα.
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται
στο ποσό των 147.527.721,34 €, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό
των 75.797.187,66 €. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι:
α) στις απαιτήσεις περιλαµβάνεται και µεγάλο ύψος από προηγούµενες χρήσεις, για τις οποίες δεν
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για εκτίµηση πρόβλεψης επισφάλειας.
β) υπάρχουν και ενδεχόµενες υποχρεώσεις από εκκρεµείς δίκες, οι οποίες δεν απεικονίζονται στις
υποχρεώσεις επειδή µε βάση την εκτίµηση των νοµικών συµβούλων δεν µπορεί να γίνει ασφαλής
πρόβλεψη.
11. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο των χρηµατικών διαθεσίµων του ∆ήµου την 31/12/2013 ανήλθαν στο ποσό των
10.756.174,19 €.
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο του ∆ήµου στις 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των € 172.933.647,45. Η αύξησή του
κατά ποσό € 4.555.446,46 οφείλεται σε δύο ποσά α) € 509.162,13 επιχορήγηση Υπουργείου
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Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς ΕΥ∆ΑΠ & β) € 4.046.284,33 επιχορηγήσεις
Υπουργείου Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπροθέσµων ∆ήµου Πειραιά προς τρίτους.

13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο Ισολογισµός µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων
απεικονίζουν την οικονοµική πορεία του ∆ήµου και κατ’ επέκταση την οικονοµική θέση του ∆ήµου.
Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η πορεία των
οικονοµικών µεγεθών του ∆ήµου ήταν στα προβλεπόµενα όρια που είχαν τεθεί. Τονίζουµε ότι η
παρούσα χρονιά όπως και οι επόµενες θα είναι χρονιές προσαρµογής συνολικά για την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Οι προσπάθειες µας θα πρέπει να είναι συνεχείς για την υλοποίηση των στόχων στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων µας ενώ η βασική κατεύθυνση πρέπει να είναι η έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων για
να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο από τον ∆ήµο για την ανάπτυξη του ∆ήµου µας.

Συντάχθηκε στις 22-12-2014 και υπoγράφεται:
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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