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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ισολογισμός Δ. Ωραιοκάστρου 2018 

Παν. Κοϊτσίδης : «Θεωρώ χρέος μου να ενημερώσω τους πολίτες του Δ. 

Ωραιοκάστρου για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας» 

 

 

Κύριες εξελίξεις  

 Επιτάχυνση της διαδικασίας οικονομικής ενδυνάμωσης του 

ισολογισμού του Δήμου. 

 Τα αποτελέσματα προ φόρων (πλεόνασμα) σημείωσαν περαιτέρω 

αύξηση κατά 17,8%, για δεύτερη συνεχή χρονιά και διαμορφώθηκαν 

στα € 1.111.000 από € 943.000 το 2017. 

 Αύξηση των συνολικών εσόδων, παρά το δυσμενές οικονομικό 

περιβάλλον. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα € 15.201.000 

από € 14.418.000, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,43%. 

 Αισθητή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα του 

εξορθολογισμού των γενικών λειτουργικών εξόδων (αφορούν το 

14,1% των εσόδων από 15,6% το 2017) και της αύξησης των 

εσόδων. Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε € 1.837.000 από € 

1.443.000 το 2017 και αφορά πλέον το 15,2% των εσόδων από 

12,9% το 2017. 

 Για δεύτερη συνεχή φορά στην ιστορία του Δήμου Ωραιοκάστρου 

διενεργήθηκαν  προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων 



παρελθόντων ετών ύψους € 650.000 από € 400.000 το 2017. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν θα διενεργούνταν 

προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων στις οικονομικές χρήσεις 

2018 και 2017 το καθαρό πλεόνασμα θα ανέρχονταν σε € 1.760.000 

και € 1.343.000 αντίστοιχα.  

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού  

 Μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά 32,7% με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται το 2018 σε € 1.275.000 από € 1.895.000 το 2017. 

Σημειώνεται ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αφορά πλέον στο 

32,61% των συνολικών υποχρεώσεων, από 50,25% το 2017. 

Σωρευτικά την τελευταία 4ετία ο τραπεζικός δανεισμός παρουσίασε 

μείωση της τάξεως του 68,8% (Τραπεζικός δανεισμός 2014: € 

4.090.000). Στα τέλη του τρέχοντος έτους ο δανεισμός θα κινηθεί στα 

επίπεδα των € 702.000 ενώ στα μέσα του 2021 θα μηδενιστεί. 

 Σταθεροποίηση των συνολικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα κατά τη 

χρήση του 2018 διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 3.910.000 από  € 

3.771.000 το 2017. Σωρευτικά την τελευταία 4ετία οι συνολικές 

υποχρεώσεις σημείωσαν μείωση της τάξεως του 45,3% (Συνολικές 

υποχρεώσεις 2014: € 7.150.000). 

 Η ρευστότητα του Δήμου εμφανίζεται βελτιωμένη παρά την  

συνεχιζόμενη οικονομική στενότητα. 

 Τα διαθέσιμα του Δήμου ανήλθαν σε € 7.518.000 από  € 6.036.000 

το 2017. 

 Το χρηματοοικονομικό κόστος κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (€ 

38.000 από € 53.000 το 2017). 

 Τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 

2018 και ανήλθαν σε € 127.000 από € 52.000 το 2017, απόρροια της 

ορθολογικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων του Δήμου. 

 Ο φόρος εισοδήματος χρήσης ανήλθε σε € 301.000 από € 239.000 το 

2017. 

 

 



Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ωραιοκάστρου κ.  Παναγιώτης 

Κοϊτσίδης δήλωσε: 

 

«Λίγες μέρες πριν τη λήξη της θητείας μου ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

θεωρώ χρέος μου να ενημερώσω δημόσια όλους τους πολίτες του Δήμου 

Ωραιοκάστρου για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας, τιμώντας την 

εμπιστοσύνη τους και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. 

Το έτος 2018 ήταν ιδιαίτερα θετικό για το Δήμο Ωραιοκάστρου, καθώς τα ετήσια 

οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε όλους τους 

τομείς ενώ σηματοδότησαν την εδραίωση της θετικής τάσης και το πέρασμα των 

οικονομικών του Δήμου μας σε μια νέα εποχή με νέες δυνατότητες.  

Η δημιουργία προϋποθέσεων διατηρήσιμης κερδοφορίας διαμορφώνει ένα 

ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον, γεγονός που θα επιτρέψει στην επόμενη διοίκηση 

να συνεχίσει την περαιτέρω ενδυνάμωση των οικονομικών του Δήμου με στόχο 

τη διαρκή αναβάθμιση των προσφερόμενων ανταποδοτικών υπηρεσιών προς 

τους συμπολίτες μας. 

Ταυτόχρονα,  η δρομολόγηση και η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής τα 

προσεχή 2 χρόνια καθιστούν εφικτή τη λύση χρόνιων προβλημάτων, ενώ θα 

συμβάλουν αισθητά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.  

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες 

μου στον Δήμο για τη συνεργασία τους, την αυτοθυσία τους, την εργατικότητά 

τους και τις πάντα καίριες παρατηρήσεις τους. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αποτελεί το πιο όμορφο, το πιο ξεχωριστό κομμάτι της 

μέχρι σήμερα πολιτικής μου διαδρομής και δε θα πάψω ποτέ να ευχαριστώ τους 

πολίτες που μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ γι αυτούς και το μέλλον των 

παιδιών τους».   

 

 


