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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα χρήματα του δημότη πιάνουν τόπο 

Στο πλαίσιο παρουσίασης του απολογισμού 2017 – 2018 της 
Δημοτικής Αρχής Ωραιοκάστρου, όσον αφορά στον Οικονομικό και 
Διοικητικό Τομέα επισημαίνεται: 

Τι πετύχαμε  

 Έσοδα € 13.000.000. Στα τέλη του 2016 και μετά από μια 4ετία 
έντονης οικονομικής ύφεσης αυξήσαμε τα έσοδα με 
αποτέλεσμα στα τέλη του 2017 αυτά να διαμορφώνονται σε € 
14.418.000. 

 Παραλάβαμε γενικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 
1.788.000. Το 2017 τα περιορίσαμε κατά € 500.000 και 
αποτελούν πλέον το 15% των εσόδων μας. Σήμερα εντείνουμε 
τις προσπάθειές μας για περαιτέρω εξορθολογισμό και μείωση 
δαπανών. 

 Ο τραπεζικός δανεισμός το 2014 ανέρχονταν σε € 4.090.000. 
Το 2017 ανέρχονταν σε € 1.895.000. Στα τέλη του 2018 
ανήλθε σε € 1.275.000. Μειώσαμε δηλ μέσα σε μια 3ετία τον 
τραπεζικό δανεισμό κατά € 2.815.000. Σε συνθήκες έντονης 



οικονομικής στενότητας. Σε ποσοστό η μείωση ανέρχεται σε 
68,8%. 

 Ταυτόχρονα επαναδιαπραγματευθήκαμε το επιτόκιο 
δανεισμού. Αποτέλεσμα είναι το 2017 να πληρώσουμε τόκους 
για το δανεισμό μας € 53.000 από € 140.000 το 2014. 
Ποσοστιαία μείωση 62,1%. 

 Παραλάβαμε υπόλοιπα προμηθευτών € 1.516.000 το 2014. Το 
2017 τα υπόλοιπα προμηθευτών ανέρχονταν σε € 604.000, 
μειωμένα δηλαδή κατά € 912.000. Ποσοστιαία μείωση της 
τάξεως 60,1%. 

 Μειώσαμε τις συνολικές μας υποχρεώσεις κατά € 3.380.000. Η 
προηγούμενη διοίκηση μας παρέδωσε υποχρεώσεις € 
7.151.000 ενώ στα τέλη του 2017 μειώθηκαν σε € 3.771.000. 
Ποσοστό μείωσης 47,2%. 

Με λίγα λόγια δυναμώσαμε τον ισολογισμό του δήμου μας, 
βελτιώνοντας σχεδόν το σύνολο των οικονομικών μεγεθών.  

Από τις αρχές του 2017 βάλαμε τις βάσεις για την ενδυνάμωση του 
ισολογισμού μας γεγονός που θα μας επιτρέψει να παράξουμε 
ανταποδοτικό έργο σε κρίσιμους τομείς όπως των έργων υποδομής 
και της καθημερινότητας. 

Κύριες εξελίξεις 

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξορθολογισμού και επιτάχυνση 
της διαδικασίας ενδυνάμωσης του ισολογισμού του Δήμου. 

 Αύξηση των συνολικών εσόδων, παρά το αρνητικό οικονομικό 
περιβάλλον. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώνονται πλέον στα 
επίπεδα των € 14.418.000. 

 Τα αποτελέσματα προ φόρων το 2017 πέρασαν σε θετικά 
επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2017 στο ποσό των 
943.000. 

 Αισθητή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, ως 
αποτέλεσμα του εξορθολογισμού των γενικών λειτουργικών 
εξόδων και της αύξησης των εσόδων. Η λειτουργική 
κερδοφορία ανήλθε σε € 1.443.000 και αφορά πλέον το 12,9% 
των εσόδων. 

 Για πρώτη φορά στην Ιστορία του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά 
τη χρήση του 2017 διενεργήθηκαν προβλέψεις έναντι 
επισφαλών απαιτήσεων παρελθόντων ετών ύψους € 400.000. 

Βασικά οικονομικά μεγέθη, βάσει Ισολογισμών 2014-2017 

 Μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά 53,6% με αποτέλεσμα 
αυτός να διαμορφώνεται το 2017 σε € 1.895.000 από € 
4.090.000 το 2014. Σημειώνεται ότι ο συνολικός τραπεζικός 



δανεισμός αφορά πλέον το 50,25% των συνολικών 
υποχρεώσεων, από 57,19% το 2014. 

 Μείωση των συνολικών υποχρεώσεων κατά 47,2%, με 
αποτέλεσμα αυτές να διαμορφωθούν σε € 3.771.000 από € 
7.150.000 το 2014.  

 Η ρευστότητα του Δήμου κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα 
παρά το συνεχιζόμενο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 

 Οι συνολικές απαιτήσεις παρουσίασαν μείωση, ενδεικτικό της 
προσπάθειας μείωσης του χρόνου είσπραξης (οι απαιτήσεις σε 
ημέρες είσπραξης ανήλθαν σε 26 ημέρες), ενώ σημειώνεται ότι 
οι επισφαλείς απαιτήσεις παρέμειναν διαχρονικά στα ίδια 
επίπεδα.  

 Τα διαθέσιμα του Δήμου ανήλθαν σε € 6.036.000. 
 Αισθητή μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους € 53.000 

από € 140.000 το 2014. 
 Οι χρήσεις του 2016 και 2015 έκλεισαν με ζημίες ύψους € 

451.000 και € 369.000 γεγονός που αποδίδεται για το μεν 
2016 στις αυξημένες διενεργηθείσες αποσβέσεις και στο 
αυξημένο μισθολογικό κόστος, για το δε 2015 στην αυξημένη 
φορολογική επιβάρυνση (αυξημένη φορολόγηση εσόδων από 
μίσθωση λατομείων κ.α.). 

 Ο φόρος εισοδήματος των χρήσεων2017, 2016 και 2015 
ανήλθε σε € 239.000, € 367.000 και € 349.000 αντίστοιχα, ενώ 
σημειώνεται ότι το 2014 ήταν μηδενικός. 

Πρωτοβουλίες – Δράσεις σε οικονομικό – διοικητικό τομέα 

 Σύσταση επιτροπής για την ολοκλήρωση του Ε9 του ενιαίου 
Δήμου Ωραιοκάστρου. Σήμερα με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 
για τα ακίνητα του δήμου μας η βάση δεδομένων έχει 
εμπλουτιστεί σχεδόν στο 80 με 90%.  

 Εξορθολογισμός λειτουργίας των οικονομικών και διοικητικών 
υπηρεσιών. Ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας 
ψηφίστηκε το τελευταίο 3μηνο του 2017 και αναμένεται η 
δημοσίευση του στο ΦΕΚ. 

 Ενίσχυση του τμήματος εσόδων και εντατικοποίηση της 
προσπάθειας για είσπραξη παλαιοτέρων απαιτήσεων. 

 Δρομολόγηση ενοποίησης των 3 ληξιαρχείων του Δήμου. 
 Μετεγκατάσταση του ΚΕΠ Ωραιοκάστρου σε ιδιόκτητο χώρο. 
 Εγκατάσταση νέου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών.  
 Αναβαθμίστηκε η λειτουργικότητα της αίθουσας του δημοτικού 

συμβουλίου με την τοποθέτηση προτζέκτορα, on – line 
συνεδριάσεις και μικροφωνικής ενώ σε όλο το κτίριο διοίκησης 
υπάρχει ελεύθερο internet. 

 Εφαρμόζεται από το 2014 η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. 
 Ανανεώθηκε – αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα του Δήμου ενώ 

υπάρχει πλέον η δυνατότητα on-line δημοσιεύσεων στοιχείων 
προϋπολογισμού με γραφήματα και δείκτες. 



 Από το 2015 υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών. 

 Ενεργοποιήθηκαν από το 2015 οι ψηφιακές υπογραφές. 
 Επεκτείνεται σταδιακά η ελεύθερη πρόσβαση στο internet σε 

κτίρια και χώρους του δήμου (κτίριο Δημαρχείου, κλειστό 
Νεοχωρούδας, πρώην δημαρχείο Μυγδονίας κ.α.). 

Είμαστε περήφανοι γιατί τα τελευταία 4 χρόνια καταφέραμε να 
εξυγιάνουμε πραγματικά τα οικονομικά του δήμου μας.  

Το κάναμε με πολύ κόπο και προσπάθεια, σ ένα δύσκολο οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον.  

Εργαστήκαμε συστηματικά, με σκληρή δουλειά και σχέδιο και 
σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα. 

Ολοκληρώνοντας σε λίγους μήνες 5 έτη στο τιμόνι της διοίκησης του 
δήμου μπορώ να σταθώ απέναντι στους πολίτες με αίσθημα ευθύνης 
και να τους πω ότι ο δήμος μας πλέον έχει δυνατότητες γιατί 
εργαστήκαμε σκληρά όλοι μαζί, γιατί η οικονομική μας βάση είναι 
στέρεη και υγιής. 

 


