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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 569 

======================= 

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 20) 

=============================== 

Περίληψη : Έγκριση του απολογισμού και  ισολογισμού  και αποτελεσμάτων 

χρήσης έτους 2016 του Δήμου Ηρακλείου  (αποφάσεις 332/2016 & 509/2016 

Οικονομικής Επιτροπής).    

====================================================================== 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση  στο Δημοτικό  

Κατάστημα  Ηρακλείου, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του 

άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σήμερα  Δευτέρα 25  Ιουλίου 2016 και ώρα 17:55, ύστερα 

από  την αριθμ. 82.952/21-07-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 

                                                                 
                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
 

       ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αγαπάκης Δημήτριος, Αγγελάκης Νικόλαος, Αθανασάκης Αριστείδης, Αμανατίδου Λεμονιά, 

Αναστασάκης Ιωάννης, Ανδρεαδάκης Νεκτάριος, Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή,  Βαρδαβάς 

Κωνσταντίνος, Βλαχάκης Γεώργιος, Βουρεξάκης Γεώργιος, Garancini Gian Andrea  Paolo, 

Γιαλιτάκης Νικόλαος, Δαγκωνάκης Ευστράτιος, Ινιωτάκης Πέτρος, Καλέμπουμπας  Ιωάννης, 

Καλουδιώτη Μαρία, Καναβάκη Μαρία, Καπετανάκης Μηνάς, Καραντινός Γεώργιος,   Κασαπάκης 

Μιχαήλ, Κασωτάκη Μαρία, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη,  Κοκοσάλη–

Σαλούστρου Μαρία, Κουμπενάκης Αντώνιος, Κουράκης Ιωάννης, Κυπραίος Ανδρέας, Λυγεράκης 

Ιωάννης, Λυγερός Ηλίας, Μακαρόνας Γρηγόριος, Μαμουλάκης  Χαράλαμπος, Μανδαλάκης 

Γεώργιος, Μερονιανάκης Μαρίνος, Ξυλούρη - Ξημέρη Μαρία, Ξυλούρης Ιωάννης, Πασπάτης 

Γρηγόριος, Παττακός Μαρίνος, Πλερωνάκη Μυρωνία, Πλεύρη Αριστέα, Ρασούλης Ιωάννης, 

Σαλούστρος Εμμανουήλ, Σισαμάκης Ευάγγελος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά, Τσαγκαράκης 

Γεώργιος, Τσαμπουράκης Νικόλαος, Τσαπάκης Ιωάννης,  Φακουρέλης Νικόλαος, Χαιρέτης 

Εμμανουήλ, Ψαρράς Ιωάννης. 
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Οι απόντες κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 82.952/21-07-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου και 

είναι οι κ. κ.  Αμανατίδου Λεμονιά, Γιαλιτάκης Νικόλαος, Δαγκωνάκης Ευστράτιος, Καλέμπουμπας  

Ιωάννης, Καλουδιώτη Μαρία, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη, Λυγεράκης Ιωάννης, Πλερωνάκη 

Μυρωνία, Σισαμάκης Ευάγγελος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά και  Τσαμπουράκης Νικόλαος.  

Παρόντες  επίσης  είναι  και  οι  πρακτικογράφοι  του Συμβουλίου,  υπάλληλοι του Δήμου   Κεφάκης 

Εμμανουήλ και Σμυρνάκη Αγγελική. 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 

 

 

Θ Ε Μ Α:    2ο    Ημερήσιας Διάταξης  

     Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου οι  αριθμ. πρωτ. 58.085/31-05-2016 και 82.774/20-07-2016                             

εισηγήσεις της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων - 

Οικονομική Επιτροπή)   του Δήμου   που έχει ως εξής: 

   Α.   «Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αριθ. 332/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Ηρακλείου με θέμα “'Έγκριση του απολογισμού, έτους 2015 του Δήμου Ηρακλείου” και 

παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

       Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη του σώματος η αριθμ. 332/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

    

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΔΑ: ΨΤΠΝΩ0Ο-ΒΗ9 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 

 (Αριθμός πρακτικού 15) 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. 

Καραντινό Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Ανδρεαδάκη Νεκτάριο, Αρχοντάκη – Καλογεράκη 

Στυλιανή, Κασαπάκη Μιχάλη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγερό Ηλία, Μακαρώνα Γρηγόρη, 

Φακουρέλη Νικόλαο τακτικών μελών και Garancini Gian Andrea Paolo αναπληρωματικού μέλους. 

    Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημητρίου Αντιπροέδρου, Καπετανάκη Μηνά και Λυγεράκη Ιωάννη,  

τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 

   Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 27/05/2016 ΗΜΕΡΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.30 μμ.     
  Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται σε χρονικές προθεσμίες.    

  Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.54700/24.05.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 

παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και 

Κουνάλη Κατερίνα . 

     Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 

 

Θέμα 14ο : « 'Εγκριση του απολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ηρακλείου ». 

 

    Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Eπιτροπής το αριθμ.πρωτ.51069/16.5.2016 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, που έχει ως εξής :   

« Σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας) προβλέπεται η υποβολή προς την Οικονομική Επιτροπή για προέλεγχο του απολογισμού 

του Δήμου εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2015.  
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    Από τον απολογισμό αυτό προκύπτουν συνοπτικά τα παρακάτω : 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) ΕΥΡΩ   62.378.921,09 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22) ΕΥΡΩ   16.390.130,37 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ ΕΥΡΩ     1.246.894,57 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΥΡΩ     8.338.721,63 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 ΕΥΡΩ   26.535.851,96 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 114.890.519,62 

ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ   84.550.387,66 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡ.2015 ΕΥΡΩ   30.340.131,96 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ  114.890.519,62 

   

  Παρακαλώ να τεθεί υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο επισυναπτόμενος 

απολογισμός έτους 2015 του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του 

προελέγχου του από την Οικονομική Επιτροπή και η υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

έγκριση». 

 

      Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παρευρίσκονται υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου 

προκειμένου να εισηγηθούν το θέμα. 

  Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τον επισυναπτόμενο στην ανωτέρω  εισήγηση 

απολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2015 και πρότεινε να υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

        Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Κασαπάκης Μιχάλης, Ηλίας Λυγερός και Μακαρώνας Γρηγόρης, 

αναφέρουν ότι διαφωνούν και καταψηφίζουν και επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν αναλυτικά κατά 

τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

  Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

             

                     ΕλέγΗου           Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Την με αριθμ.πρωτ.510696/24.4.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου και τον 

επισυναπτόμενο σε αυτήν απολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2015. 

2. Τη συζήτηση που έγινε, τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του άρ.72 του Ν.3852/2010.   

 

     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

Α. Εγκρίνει τον απολογισμό του  Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2015 και εισηγείται την 

έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και ο οποίος σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα  

συνοπτικά έχει ως εξής :  

 

ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) ΕΥΡΩ   62.378.921,09 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22) ΕΥΡΩ   16.390.130,37 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ ΕΥΡΩ     1.246.894,57 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΥΡΩ     8.338.721,63 
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 ΕΥΡΩ   26.535.851,96 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 114.890.519,62 

ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ   84.550.387,66 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡ.2015 ΕΥΡΩ   30.340.131,96 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 114.890.519,62 

 

Β. Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Κασαπάκης Μιχάλης, Λυγερός Ηλίας και Μακαρώνας  Γρηγόρης, 

διαφωνούν με τη λήψη της απόφασης αυτής και καταψηφίζουν».  

 

 

 

    Β.   «Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αριθ. 509/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Ηρακλείου με θέμα  'Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015  του 

Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου”  και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

       Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη του σώματος η αριθμ. 509/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΔΑ: 6Λ8ΛΩ0Ο-0Χ6 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 509  

(Αριθμός πρακτικού 21 ) 
   Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. 

Καραντινό Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Αγαπάκη Δημήτρη Αντιπρόεδρο, Ανδρεαδάκη 

Νεκτάριο, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Καπετανάκη Μηνά, Κασαπάκη Μιχάλη, Λυγερό 

Ηλία, Μακαρώνα Γρηγόρη και Φακουρέλη Νικόλαο τακτικών μελών και του κ.Garancini Gian 

Andrea Paolo, αναπληρωματικού μέλους. 

   Απόντων των κ.κ Κεφαλογιάννη Ιωάννη και Λυγεράκη Ιωάννη, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και 

κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 

   Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 19/7/2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

και ώρα 12.30 μ.μ     
   Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.79882/15-7-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 

παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και 

Φιλιππίδου Ειρήνη. 

      Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 

 

Θέμα 5ο : « Έγκριση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του 

Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου ». 

 

    Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ.πρωτ.77081/8.7.2016 

διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, που έχει ως εξής :   

ΑΔΑ: ΨΩΘΨΩ0Ο-Ε5Ω
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«   Σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας) προβλέπεται η υποβολή προς την Οικονομική Επιτροπή για προέλεγχο του απολογισμού 

εσόδων-εξόδων, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. 

    Ο απολογισμός  του Δήμου εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2015 εγκρίθηκε με την 

αρ.332/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

   Παρακαλώ να θέσετε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής επίσης τις οικονομικές καταστάσεις 

ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την 

το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του προελέγχου από την 

Οικονομική Επιτροπή , η σύνταξη και η υπογραφή της έκθεσης και η υποβολή τους στο Δ.Σ. προς 

έγκριση». 

 

     Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών το περιεχόμενο της έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

που έχει ως εξής: 

«ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου 

για τη χρήση 2015 

Κύριοι , 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 5ο Ισολογισμό του νέου Καλλικρατικού Δήμου 

μας, της χρήσης 2015. O Δήμος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 συστάθηκε 

από τους πρώην Δήμους Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Παλιανής, Τεμένους και Γοργολαϊνη. 

Παρ’ ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια  τα Ενεργητικά και 

Παθητικά στοιχεία του Δήμου, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις παρακάτω λεπτομέρειες ως 

προς την συγκρότηση της Περιουσίας του και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.  

1. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

1.1. Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2015 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 442.840.786,49 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 

136.907.243,03 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 305.933.543,46. 

Οι προσθήκες και βελτιώσεις (Επενδύσεις) των λογαριασμών παγίων κατά τη περίοδο 

1/1/2015-31/12/2015 ανέρχονται συνολικά σε ευρώ  16.106.455,98 και αναλυτικά περιγράφονται 

στον πίνακα μεταβολών παγίων στοιχείων στο  «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ». 

Οι  προσθήκες παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής :  

  Εδαφικές Εκτάσεις € 1.121.574,49 

  Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων € 4.954.984,07 

  Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις € 18.540,41 

  Μεταφορικά μέσα € 0,00 

  Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός € 1.592.904,01 

  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση € -1.116.381,05 

  Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως € 9.534.824,05 

                Σύνολο € 16.106.445,98 

1.2. Οι αποσβέσεις  επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων διενεργήθηκαν κανονικά με 

βάση τους συντελεστές αποσβέσεων που προβλέπονται από το  Ν. 4172/2013 και συνολικά την 

31/12/2015 ανήλθαν σε ευρώ 12.169.642,77 έναντι ευρώ 11.859.326,41 το 2014.          

1.3. Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης που κατέχονταν από τον Δήμο την 31/12/2015 αναλύονται 

ως εξής  :    
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1 Δ.Ε.Υ.Α.Η. 45.236.571,84 

2 ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ 16.643.952,44 

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ 841.836,60 

4 
ΔΕΠΑΝΑΛ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
761.689,54 

5 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΚΕΗ 
500.000,00 

6 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗΣ 
10.271,46 

7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ 23.048,90 

8 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 2.000,00 

9 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ 800,00 

  Σύνολο 64.020.170,78 

 

2.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Οι απαιτήσεις του Δήμου από βεβαιωμένα τέλη, μισθώματα και εισφορές ανέρχονταν την 

31/12/2015 σε  ευρώ 96.319.090,92 έναντι ευρώ 88.939.195,14 το 2014. 

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας (μη είσπραξης) μέρους από τις παραπάνω 

απαιτήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ύψους ευρώ 65.357.633,37. 

 

3.  ΧΡΕΩΣΤΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

Στον παραπάνω λογαριασμό απαιτήσεων μεταφέρθηκε το ποσό των ευρώ 149.649,09, που 

αφορά στο έλλειμμα ταμείου  όπως διαμορφώθηκε μετά την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης από το 

Εφετείο Χανίων και αναλύεται σε : α) Μη ενταλματοποιηθείσες πληρωμές για τον Μουσικό 

Αύγουστο έτους 1982 ποσό ευρώ 29.347,03  και β) Μη ενταλματοποιηθείσες πληρωμές  για το  ταξίδι 

στην Ισπανία έτους 1998 ποσό ευρώ 111.768,16. Αναφέρουμε επίσης ότι στη χρήση 2006 με τα 

παραπάνω ποσά των μη ενταλματοποιηθέντων δαπανών επιβαρύνθηκαν τα «Έκτακτα 

αποτελέσματα» της Χρήσης 2006, προκειμένου να απεικονισθούν στις οικονομικές καταστάσεις του 

πρώην Δήμου Ηρακλείου οι παραπάνω δαπάνες. Ταυτόχρονα πιστώθηκε ο μεταβατικός λογαριασμός 

παθητικού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» ο οποίος θα τακτοποιηθεί όταν θα εκδοθούν βάσει των 

διατάξεων του Δημόσιου λογιστικού τα αντίστοιχα «Χρηματικά εντάλματα πληρωμής». 

Επίσης στον ίδιο λογαριασμό απαιτήσεων μεταφέρθηκε το ποσό των ευρώ 2.216,39, που 

αφορά διαφορά βάση της ημερήσιας συμφωνίας ταμείου της 31/12/2015 και που τακτοποιείται την 

επόμενη χρήση. Τέλος περιλαμβάνει ποσό ευρώ  6.317,51 που αφορά την προκαταβολή του φόρου 

εισοδήματος 2015. 

 

4. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Πρόκειται για συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο των παρακάτω επιχειρήσεων: 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Μετοχές/ 

τεμάχια 
Αξία αποτιμήσεως 

1. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. 5.309 15.502,28 

  Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -5.066,96 

2. «ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ZAROS 2.912 14.530,88 

  Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -9.370,77 

ΑΔΑ: ΨΩΘΨΩ0Ο-Ε5Ω
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3. A.K.O.M.  & M.A.E. 30 528,25 

  Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -319,06 

4. ΟΡ.Α.ΜΑ. Α.Ε. 300 880,40 

  Σύνολο   16.685,02 

 

5.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2015 ανέρχονταν σε ευρώ 30.196.800,31. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

    
Υπόλοιπα 

31/12/2015 

Υπόλοιπα 

31/12/2014 

1. Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου € 95.034,38 3.104,95 

2. Καταθέσεις όψεως € 30.101.765,93 26.385.000,53 

    Σύνολο € 30.196.800,31 26.388.105,48 

 

6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 Ο λογαριασμός χρησιμεύει για τη χρονική τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων έτσι ώστε  

η χρήση να περιλαμβάνει τα  έσοδα και τα  έξοδα που την αφορούν σύμφωνα με τη λογιστική αρχή 

της «αυτοτέλειας  των χρήσεων».   

Αναλύεται ως εξής: 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από τόκους τραπεζών € 1.650,17 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από τέλη καθαριότητας  € 3.780.442,97 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από ΤΑΠ € 602.968,27 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από δημοτικό φόρο  € 654.334,18 

Σύνολο  € 5.039.395,59 

 

7. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2015 ανέρχονταν σε ευρώ 399.638.411,77 και 

αναλύονται ως εξής : 

Λογαριασμοί   
Υπόλοιπα 

31/12/2015 

Υπόλοιπα 

31/12/2014 

Κεφάλαιο  € 245.434.132,79 245.434.132,79 

Δωρεές παγίων € 83.359,64 83.359,64 

Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων € 140.369.098,24 134.215.207,84 

Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην 

τρέχουσα αξία 
€ 450.392,11 441.632,19 

Αποτελέσματα -  Πλεόνασμα εις νέον € 13.301.428,99 10.084.907,66 

   Σύνολα € 399.638.411,77 390.259.240,12 
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Η κίνηση των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων της χρήσης φαίνεται στο παρακάτω 

πίνακα: 

Σύνολο επιχορηγήσεων παγίων μέχρι 1/1/2015 € 188.731.334,95 

Πλέον:  Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων χρήσης 2015 € 12.575.637,40 

Σύνολο εισπραχθέντων  επιχορηγήσεων παγίων μέχρι  31/12/2015 € 201.306.972,35 

       Μείον : Αποσβέσεις επιχορηγήσεων μέχρι 1/1/2015 € 54.516.127,11 

       Μείον : Αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης € 6.421.747,00 

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων παγίων Επενδύσεων € 140.369.098,24 

 

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Κατά την απογραφή έναρξης 1/1/2015 ο λογαριασμός Προβλέψεις (44) εμφανίζει υπόλοιπο 

ποσού ευρώ  55.375.489,59. Στη χρήση 2015 σχηματίστηκε νέα Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

ποσού ευρώ 16.046.501,97 και νέα Πρόβλεψη από αγωγές Τρίτων κατά του Δήμου ποσό ευρώ 

1.313.220,85, που τα ποσά αυτά επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης 2015. Επίσης  το ποσό των 

ευρώ  1.584.407,65 που αφορά σε διαφορά σχηματισμένων προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων και 

τελικά επιδικασθέντων ποσών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό των έκτακτων αποτελεσμάτων «Έσοδα 

από αχρησιμοποίητες προβλέψεις» και το ποσό των ευρώ 559.446,46 που αφορούσε διαφορά 

συμψηφισμού απαίτησης από την ΔΕΗ ευρώ 1.124.165,54 και υποχρέωσης από δικαστικές 

αποφάσεις για επιστροφή στην ΔΕΗ ποσού ευρώ 1.683.612,00, καθώς δεν υφίσταται πλέον η 

απαίτηση από την ΔΕΗ. 

 Μετά τα παραπάνω ο λογαριασμός Προβλέψεις (44) εμφανίζει υπόλοιπο ευρώ 70.591.358,30 

την 31/12/2015.    

 

9. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων δανείων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

25.299.177,09 την 31.12.2015 και αφορά Δάνεια του Τ.Π.Δ (ποσό ευρώ 2.411.331,35), Τράπεζας 

Πειραιώς (ποσό ευρώ 205.651,36), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ποσό ευρώ 22.268.397,85) 

και Δάνεια από Παγκρήτια (ποσό ευρώ 413.796,53). Η ανάλυση των δανείων αυτών γίνεται στην 

παράγραφο 7β του Προσαρτήματος. Η εξόφληση των δόσεων γίνεται κανονικά. 

 

10. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου την 31/12/2015 ανέρχονταν σε ευρώ 

4.513.727,84 έναντι αντίστοιχων υποχρεώσεων στην προηγούμενη χρήση ευρώ  2.895.241,79 και 

αναλύονται ως εξής: 

    ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014 

1. Προμηθευτές € 2.977.603,39 2.123.345,47 

3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη € 177.637,33 68.321,76 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί € 51.435,39 26.050,59 

5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση 
€ 426.408,86 238.743,65 

6. Πιστωτές διάφοροι € 880.642,87 438.780,32 

          Σύνολο € 4.513.727,84 2.895.241,79 
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11. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 Ο λογαριασμός χρησιμεύει για τη χρονική τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων έτσι ώστε  

η χρήση να περιλαμβάνει τα  έσοδα και τα  έξοδα που την αφορούν σύμφωνα με τη λογιστική αρχή 

της «αυτοτέλειας  των χρήσεων.  

Αναλύεται ως εξής:  

Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα : 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από κατανάλωση ρεύματος  € 2.058.301,16 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από προμήθεια ΔΕΗ € 128.806,10 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από μεταβίβαση % επι εισπρατ.ΔΕΗ € 121.322,68 

Μουσικός Αύγουστος € 29.347,03 

Ταξίδι Ισπανίας € 111.768,16 

Καταλογισμός Δαπάνης ΔΕΥΑΗ € 1.211.762,66 

Κέντρο Αθλητικών Δραστηριοτήτων Προφήτη Ηλία 7ος & 8ος λογ/σμος € 447.547,03 

Σύνολο € 4.108.854,82 

 

12.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικά τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31/12/2015 και της 31/12/2014 αντίστοιχα, έχουν 

ως εξής : 

12.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014 

Β.  Έξοδα εγκαταστάσεως  € 1.069.063,39 1.098.264,72 

Γ.  Πάγιο ενεργητικό € 369.953.714,24 356.122.097,04 

Δ.  Κυκλοφορούν ενεργητικό  € 62.731.723,23 67.731.479,92 

Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί € 5.039.395,59 1.983.787,57 

Σύνολο Ενεργητικού € 438.793.896,45 426.935.629,25 

 

 12.2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ   ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014 

Α.  Ίδια κεφάλαια  € 399.638.411,77 390.259.240,12 

Β. Προβλέψεις € 5.233.724,93 6.064.358,19 

Γ.  Υποχρεώσεις € 29.812.904,93 28.621.431,29 

Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού € 4.108.854,82 1.990.599,65 

Σύνολο Παθητικού € 438.793.896,45 426.935.629,25 

 

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

13.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

77.897.448,86 έναντι ευρώ  69.640.900,42 στην προηγούμενη χρήση. 

 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ευρώ 

6.526.426,52, τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 2.536.463,84 και τα έσοδα από 

αχρησιμοποίητες προβλέψεις ποσού ευρώ 2.143.854,11τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και 

ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 89.104.193,33. 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα της 

προηγούμενης χρήσης 2014  φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

71 Πωλήσεις προϊόντων 15.435,32 6.807,48 126,74% 

72 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-

πρόστιμα 
14.289.198,18 14.310.282,83 -0,15% 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 20.156.081,12 13.641.562,34 47,75% 

74 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 42.179.792,23 40.625.694,44 3,83% 

75 
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 

και δωρεές 
82.869,78 44.623,25 85,71% 

76 Έσοδα κεφαλαίων 1.174.072,23 1.011.930,08 16,02% 

  Σύνολο Οργανικών Εσόδων (Α) 77.897.448,86 69.640.900,42 11,86% 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 6.526.426,52 6.029.394,69 8,24% 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 2.536.463,84 3.772.498,70 -32,76% 

84 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες 

προβλέψεις 
2.143.854,11 832.867,08 157,41% 

  Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) 11.206.744,47 10.634.760,47 5,38% 

  Γενικό Σύνολο (Α)+(Β) 89.104.193,33 80.275.660,89 11,00% 

 

13.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015  συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα της 

προηγούμενης χρήσης 2014  φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.226.835,77 20.025.128,69 -8,98% 

61 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
1.171.244,56 1.077.559,71 8,69% 

ΑΔΑ: ΨΩΘΨΩ0Ο-Ε5Ω
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62 Παροχές τρίτων 6.035.702,62 5.246.726,27 15,04% 

63 Φόροι-τέλη 98.956,78 149.408,30 -33,77% 

64 Διάφορα έξοδα 21.795.689,22 20.600.550,76 5,80% 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 592.223,07 745.481,81 -20,56% 

66 

Αποσβέσεις παγίων 

ενσωματωμένες στο λειτουργικό 

κόστος 

12.169.642,77 11.859.326,41 2,62% 

67 

Παροχές -χορηγίες -

Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-

Δωρεές 

2.825.448,90 3.087.791,46 -8,50% 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων 62.915.743,69 62.791.973,41 0,20% 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 310.644,32 630.303,57 -50,72% 

82 

Έξοδα προηγούμενων χρής 

εων 

3.846.103,29 5.287.819,62 -27,26% 

83 Προβλέψεις για έξοδα 17.359.722,82 10.069.688,29 72,40% 

  Σύνολο Εκτάκτων εξόδων 21.516.470,43 15.987.811,48 34,58% 

20 Εμπορεύματα 20.858,98 69.368,63 -69,93% 

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών 1.293.180,65 902.736,48 43,25% 

26 Ανταλλακτικά Παγίων 45.442,58 72.369,60 -37,21% 

  Σύνολο αναλώσεων 1.359.482,21 1.044.474,71 30,16% 

  Γενικό Σύνολο Δαπανών 85.791.696,33 79.824.259,60 7,48% 

 

13.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 49.924.410,26.  Τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 13.667.149,24, τα έξοδα 

λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 91.443,33 και τα χρηματοοικονομικά 
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έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 592.223,07. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, 

δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των ευρώ 64.275.225,90. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού ευρώ 310.644,32, 

τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 3.846.103,29  και οι προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους ποσού ευρώ 17.359.722,82 προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015, τα οποία 

ανήλθαν στο ποσό των ευρώ   85.791.696,33. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 89.104.193,33 

μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 85.791.696,33 αποτελεί το Πλεόνασμα 

(κέρδη) της χρήσεως 2015 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 3.312.497,00. 

Η κατάσταση του «λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης» που προβλέπεται από το 

Π.Δ.315/1999 έχει ως εξής:  

 

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών € 20.171.516,44 

Έσοδα από φόρους - εισφορές – πρόστιμα - προσαυξήσεις € 14.289.198,18 

Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό € 41.296.424,38 

Σύνολο Τακτικών Εσόδων € 75.757.139,00 

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 49.924.410,26 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως € 25.832.728,74 

Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) € 966.237,63 

Σύνολο € 26.798.966,37 

Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 13.667.149,24 

             2.Έξοδα δημοσίων σχέσεων € 91.443,33 

Μερικά  αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως € 13.040.373,80 

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι € 1.174.072,23 

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι € 592.223,07 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης € 13.622.222,96 

Πλέον:  1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 6.442.421,94 

            2. Έκτακτα κέρδη (προσκυρώσεις) € 84.004,58 

            3 .Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 2.536.463,84 
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            4. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  € 2.143.854,11 

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 310.644,32 

            3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 3.846.103,29 

            4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους € 17.359.722,82 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ € 3.312.497,00 

 

14. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν  από τον Δήμο για την κατάρτιση των  οικονομικών 

καταστάσεων  της χρήσεως 2015  είναι οι ίδιες με αυτές που προβλέπονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία  και είναι σύμφωνες με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. Ως μοναδική παρέκκλιση 

θεωρείται, για ορισμένες κατηγορίες εσόδων (τέλη),  η χρονική υστέρηση στη βεβαίωση των εσόδων 

με αποτέλεσμα  ο συσχετισμός εσόδων – εξόδων να μην  είναι ακριβής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου όπως προκύπτει από τις Οικονομικές 

Καταστάσεις της χρήσεως 2015 και την παραπάνω ανάλυση είναι ενθαρρυντική. 

      Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του 

Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και του προσωπικού του Δήμου, 

καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της 

Διοίκησης του Δήμου».  

   

    Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει, ότι οι κορυφαίες διαδικασίες του Δήμου είναι ο 

προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός, δίνει τον λόγο στους υπηρεσιακούς παράγοντες 

προκειμένου να εισηγηθούν το θέμα και να επεξηγήσουν στα νέα μέλη της Επιτροπής την έννοια του 

ισολογισμού και προτείνει να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ο ισολογισμός και τα 

αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2015, μαζί με τα σχετικά 

δικαιολογητικά και τις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση το διπλογραφικό 

σύστημα.  

    Στη συνέχεια έλαβαν τον λόγο οι υπηρεσιακοί παράγοντες που απάντησαν σε διευκρινιστικές 

ερωτήσεις που έθεσε το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Λυγερός και ακολούθησαν οι τοποθετήσεις 

των μελών.  

   Ο κ. Ηλίας Λυγερός αναφέρει ότι είναι πραγματικά σοβαρή η δουλειά που έχει γίνει από την 

υπηρεσία, η ψήφος του όμως είναι αρνητική για πολιτικούς λόγους και θα τοποθετηθεί 

αναλυτικότερα κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

   Το μέλος της Επιτροπής κ. Κασαπάκης Μιχάλης επίσης αναφέρει ότι καταψηφίζει την εισήγηση 

της υπηρεσίας. 

   Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Δημήτρης Αγαπάκης συγχαίρει την Οικονομική Υπηρεσία για 

την εργασία που εκπόνησε, επισημαίνει ότι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι πρωτοποριακά 

πανελλαδικά και αναφέρει ότι ψηφίζει λευκό και θα τοποθετηθεί πολιτικά κατά    τη συζήτηση του 

θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την άποψή του συντάσσεται και το μέλος της Επιτροπής κ. 

Γρηγόρης Μακαρώνας.  

   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.             
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το αριθμ.πρωτ.77081/8.7.2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 

προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών (για την Οικονομική Επιτροπή). 

2. Τις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση το διπλογραφικό σύστημα.  

3. Την αριθ.332/27-5-2016 απόφασή της. 

4. Τη συζήτηση που έγινε, τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 

του αρ.72 του Ν.3852/2010.   

 

     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

    Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης του 

Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2015, εγκρίνει επίσης το περιεχόμενο της 

έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και εισηγείται 

την έγκριση των ανωτέρω από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

   Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Μιχάλης Κασαπάκης και Ηλίας Λυγερός καταψηφίζουν.  

   Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Δημήτρης Αγαπάκης και το μέλος της Επιτροπής κ. Γρηγόρης 

Μακαρώνας ψηφίζουν λευκό». 

 

        Κατόπιν τέθηκε υπόψη του Συμβουλίου η εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής επί 

του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015, το προσάρτημα 

του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και η 'Έκθεση Ελέγχου  Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

των οποίων έλαβε γνώση και βρήκε ότι έχουν καλώς.    
   

        Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρίσκονται ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής  κ. Σταύρος 

Σαλούστρος, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με  τις διατάξεις 

του άρθρου 163 (παρ.4) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

 

        Ακολούθως  πήρε τον λόγο ο  Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Ηράκλειο Ανοικτοί 

Ορίζοντες» κ.  Δημήτρης Αγαπάκης ο οποίος ανέφερε ότι η παράταξη του καταψηφίζει τον 

απολογισμό διότι διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ότι ο προϋπολογισμός σε ευαίσθητους τομείς 

όπως τα Τεχνικά έργα, οι επενδύσεις, η κοινωνική πολιτική εκτελέστηκε σε πολύ μικρά ποσοστά. 

Υπήρχαν οι δυνατότητες να γίνουν πολύ περισσότερα έργα και δράσεις στους συγκεκριμένους τομείς 

αλλά τελικά λόγω αδράνειας τα παραπάνω έσοδα που είχε το ταμείο του Δήμου παρέμειναν 

ανεκμετάλλευτα και έτσι δεν αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των Δημοτών και για το λόγο αυτό 

καταψηφίζουν.        

 

        Στην  συνέχεια πήρε τον λόγο ο επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» κ. 

Ηλίας Λυγερός  ο οποίος δήλωσε  ότι η παράταξη του καταψηφίζει για τους  παρακάτω λόγους : 

 

Α.  η υλοποίηση  του  προϋπολογισμού  σε  ποσοστό  κάτω  του  40%, και με τις πολύ χαμηλές  

δαπάνες  για  επενδύσεις   και έργα  (  μόλις 13% ) επιβεβαίωσε   τις ανησυχίες  που είχαμε διατυπώσει  

και κατά την  συζήτηση του σαν σχέδιο προϋπολογισμού  και       απέδειξε   ότι  δεν   έδωσαν   καμία  

αναπτυξιακή  πνοή  στην πόλη .  

Β.  οι κοινωνικές δαπάνες  ήταν  πολύ χαμηλές  κάτω  από τους στόχους  που είχαν τεθεί  δίνοντας  

ουσιαστικά   τα  αληθινά στοιχεία  και όχι τα   συνεχώς διαφημιζόμενα  και προβαλλόμενα . 

Γ.  παραχωρεί σημαντικές  δημοτικές δράσεις  στην ιδιωτική πρωτοβουλία      
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Δ. Η συνολική   πολιτική   ( οικονομική, αναπτυξιακή και κοινωνική ) της  δημοτικής αρχής  κινείται 

στα πλαίσια  διαχείρισης  χωρίς όραμα, αποδεχόμενη  κάθε είδους παρέμβαση που  μειώνει την 

αυτοτέλεια της τοπικής  αυτοδιοίκησης. 

 

    Κατόπιν πήρε τον λόγο ο επικεφαλής της παράταξης  «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Κασαπάκης Μιχαήλ 

ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξη του δεν  αμφισβητεί τα νούμερα και τις λογιστικές εγγραφές αλλά 

διαφωνεί ριζικά με την εκφραζόμενη  με αυτά πολιτική. 

 

    Μετά την τελική τοποθέτηση του Δημάρχου  ο επικεφαλής της παράταξης  «Ηράκλειο Ενεργοί 

Πολίτες» κ. Ηλίας Λυγερός δήλωσε ότι, ο Δήμαρχος χωρίς να έχει απαντήσει στα ζητήματα που 

ετέθησαν κατά την πρωτομιλία  δημιουργώντας έτσι  τη δυνατότητα ανταπάντησης στη δευτερολογία 

μας προτίμησε να απαντήσει στο κλείσιμο με πολλές ανακρίβειες και πλασματικά στοιχεία χωρίς ο 

Πρόεδρος να μας δώσει την δυνατότητα τεκμηρίωσης των απόψεων μας και την ενέργεια αυτή την 

χαρακτηρίζουμε αντιδημοκρατική και έλλειψη σεβασμού στα δικαιώματα της μειοψηφίας και για το 

λόγο αυτό αποχωρούμε  από την συνεδρίαση. 

  

     Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπως φαίνεται στο σχετικό πρακτικό  

κατά την οποία ακούστηκαν διάφορες απόψεις Δημοτικών Συμβούλων όπου η εισήγηση και οι αριθ. 

332/2016 & 509/2016  αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής έγιναν  δεκτές και τελικά ο κ. 

Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

                                                           ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

     Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και τις υπ. αριθμ. 332/2016 και  509/2016  αποφάσεις  της 

Οικονομικής Επιτροπής, τα στοιχεία που συνοδεύουν τον οικονομικό απολογισμό και τον 

ισολογισμό του Δήμου Οικονομικού έτους 2015, τη συζήτηση που έγινε, τις διατάξεις του άρθρου 

163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010   

 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

      Εγκρίνει τον  απολογισμό,   ισολογισμό  και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2016 του 

Καλλικρατικού  Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις υπ. αποφάσεις 332/2016 και 509/2016 της  

Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:    
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           Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αθανασάκη Αριστείδη, Λυγερού Ηλία, 

Μανδαλάκη Γεωργίου, Κασαπάκη Μιχαήλ και Κοκοσάλη- Σαλούστρου Μαρίας, οι οποίοι δεν 

συμφωνούν με την λήψη της παραπάνω απόφασης ως προς τον απολογισμό  και τον ισολογισμό 

οικονομικού έτους 2015, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγαπάκης Δημήτριος, Κουράκης Ιωάννης, Κυπραίος Αντρέας, 

Μακαρόνας Γρηγόριος, Ξυλούρη-Ξημέρη Μαρία, και Ψαρράς Ιωάννης μειοψηφούν με την λήψη της 

παραπάνω απόφασης ως προς τον απολογισμό οικονομικού έτους 2015 για τους λόγους που 

αναφέρονται παραπάνω και  έδωσαν λευκή ψήφο κατά την λήψη της παραπάνω απόφασης ως προς 

τον ισολογισμό οικονομικού έτους 2015.  

 

 

 

                                                              Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     

                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 

                                                              Ηράκλειο  26 / 07 / 2016 

                                                              Ο Γραμματέας 
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