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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 525 

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

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 24 ) 

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

Περίληψη: Έγκριση του απολογισμού και  ισολογισμού - αποτελεσμάτων 

χρήσης έτους 2017 του Δήμου Ηρακλείου  (απόφαση 589/2018 σε ορθή 

επανάληψη 1  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  09  Ιουλίου   2018  και  ώρα  

17:55  ύστερα  από  την αριθμ.  56.114/05-7-2018  πρόσκληση του κ. Προέδρου. 

                                                                 

                                                                 

                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  

 

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

Αγαπάκης Δημήτριος, Αγγελάκης Νικόλαος, Αθανασάκης Αριστείδης, Αναστασάκης Ιωάννης, 

Ανδρεαδάκης Νεκτάριος, Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή,  Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, 

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

Νικόλαος, Δαγκωνάκης Ευστράτιος, Ζαμπετάκης Λεωνίδας, 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 
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Νικόλαος, Τσαπάκης Ιωάννης, Φακουρέλης Νικόλαος, Χαιρέτης Εμμανουήλ, Ψαρράς 

Ιωάννης. 

Οι απόντες κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 56.114/05-7-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου 

και είναι οι κ.κ. Αγαπάκης Δημήτριος, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη,  Κουμπενάκης Αντώνιος, 

Λυγεράκης Ιωάννης, Λυγερός Ηλίας, Σαλούστρος Εμμανουήλ, 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:    1ο   Ημερήσιας Διάταξης  

      Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. πρωτ.48.584/11-06-2018 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων - Οικονομική 

Επιτροπή)   του Δήμου   που έχει ως εξής: 

    «Σας στέλνουμε αντίγραφο της αριθ. 589/2018 (ΑΔΑ:6Χ7ΠΩ0Ο-ΠΑ2)                                                                                  

σε ορθή επανάληψη 1  με χρονολογία 5-6-2018  της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου με 

θέμα «Έγκριση του απολογισμού και  ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του 

Δήμου Ηρακλείου» 

       Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η αριθμ. 589/2018 σε ορθή 

επανάληψη 1   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

                                                                                                                ΑΔΑ:6Χ7ΠΩ0Ο-ΠΑ2                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1  

                                                                                            (ως προς τον αριθμό απόφασης και   

                                                                                              την ημερομηνία υπογραφής της) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

                                                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  589 

(Αριθμός πρακτικού 22) 

 

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

Καραντινό Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Ανδρεαδάκη Νεκτάριο, Βλαχάκη Γεώργιο, 

Κασαπάκη Μιχάλη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγερό Ηλία και Μακαρώνα Γρηγόρη τακτικών 

μελών και των κ.κ Βαρδαβά Κων/νου και  Καναβάκη Μαρίας, αναπληρωματικών μελών. 

 Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη Αντιπροέδρου, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανής, 

Καπετανάκη Μηνά και Φακουρέλη Νικολάου, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν 

νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 

 Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 5-6-2018 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 12.30 μμ. 

 Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.45829/1-6-2018 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.- 
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Θέμα 5ο : «'Έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης έτους 

2017 του Δήμου Ηρακλείου ». 

 

    Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 

αριθμ.πρωτ.43158/22.5.2018 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 2017.  

Από τον απολογισμό αυτό προκύπτουν συνοπτικά τα παρακάτω: 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) ΕΥΡΩ 58.374.075,82 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22) ΕΥΡΩ 5.982.824,68 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ ΕΥΡΩ 2.119.004,28 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΥΡΩ 8.772.442,66 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 ΕΥΡΩ 40.581.363,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 115.829.711,16 

ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 71.328.773,33 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡ.2016 ΕΥΡΩ 44.500.937,83 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 115.829.711,16 

 

 

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

απολογισμός έτους 2017 του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του 

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

προς έγκριση». 

    
    Ακολούθως τέθηκε υπόψη των μελών το με αριθ.πρωτ.42691/21-5-2018 έγγραφο του 

Τμήματος Διπλογραφικού 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, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.  

  Παρακαλώ να θέσετε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις οικονομικές καταστάσεις 

ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα 

με το άρθρο 163 του Ν.3462/2016 προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του προελέγχου από 

την Οικονομική Επιτροπή, η σύνταξη και η υπογραφή της έκθεσης και η υποβολή τους στο 

Δημοτικό Συμβούλιο 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 2017 

Κύριοι , 
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Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 7ο Ισολογισμό του νέου Καλλικρατικού Δήμου μας, 

της χρήσης 2017. 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 31/12/2017 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 459.442.851,73 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 

ευρώ 161.414.841,06 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 298.028.010,67. 

Οι προσθήκες και βελτιώσεις (Επενδύσεις) των λογαριασμών παγίων κατά τη περίοδο 1/1/2017 

- 31/12/2017 ανέρχονται συνολικά σε ευρώ 9.747.770,53 και αναλυτικά περιγράφονται στον 

πίνακα μεταβολών παγίων στοιχείων στο  «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ». 

Οι  προσθήκες παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής :  

 

▪  Εδαφικές Εκτάσεις € 386.372,25 

▪ Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων € 443.599,90 

▪ Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις € 61.537,15 

▪ Μεταφορικά μέσα € 1.374.248,00 

▪  Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός € 427.491,90 

▪  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση € 1.897.020,35 

▪  Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως € 5.157.500,98 

                Σύνολο € 9.747.770,53 

 

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 

31/12/2017 ανήλθαν σε ευρώ 12.819.180,40 έναντι ευρώ 12.474.272,86 το 2016.          

1.3. Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης που κατέχονταν από τον Δήμο την 31/12/2017 αναλύονται ως 

εξής  :  

   

1 Δ.Ε.Υ.Α.Η. 45.236.571,84 

2 ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ 22.346.384,20 

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 33.257,81 

8 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 2.000,00 

9 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ 800,00 

  Σύνολο 69.732.811,45 
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2.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

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

31/12/2017 σε  ευρώ 97.517.845,80 έναντι ευρώ 96.803.781,53 το 2016. 

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

απαιτήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ύψους ευρώ 77.364.513,22. 

 

3.  ΧΡΕΩΣΤΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

Στον παραπάνω λογαριασμό απαιτήσεων μεταφέρθηκε το ποσό των ευρώ 141.115,19, 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 ενταλματοποιηθεισών 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 : 

α. το ποσό των ευρώ 27.298,98 που αφορά διαφορά βάση της ημερήσιας συμφωνίας ταμείου 

της 31/12/2017 και που τακτοποιείται την επόμενη χρήση. 

β. το ποσό των ευρώ 805,00 που αφορά παρακρατημένο φόρο εισοδήματος όπως προέκυψε 

από την εκκαθάριση της ΔΑΤΕΠ  

γ. το ποσό ευρώ 83.274,69 που αφορά την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος 2017. 

 

4. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Πρόκειται για συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο των παρακάτω επιχειρήσεων: 

 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Μετοχές/ 

τεμάχια 
Αξία αποτιμήσεως 

1. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν 5.309 15.502,28 

 Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -2.760,68 

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

 Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -11.872,82 

3. A.K.O.M.  & M.A.E. 30 2518,18 

 Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -1502,31 

4. ΟΡ.Α.ΜΑ. Α.Ε. 300 880,4 

5. 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
1 60,71 

  ΣΥΝΟΛΟ   17.356,65 

 

5.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2017 ανέρχονταν σε ευρώ 44.332.523,59. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

    
Υπόλοιπα  

31/12/2017 

Υπόλοιπα 

31/12/2016 
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1. Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου € 33.390,24 47.600,19 

2. Καταθέσεις όψεως € 44.299.133,35 40.392.616,28 

    Σύνολο € 44.332.523,59 40.440.216,47 

 

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 τέλη καθαριότητας εισπρ. από Δ.Ε.Η € 3.724.431,51 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από ΤΑΠ εισπρ. από Δ.Ε.Η € 452.078,80 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από δημοτικό φόρο εισπρ. από Δ.Ε.Η  € 636.475,86 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  από τόκους € 152.165,16 

Σύνολο  € 4.965.151,33 

 

7. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2017 ανέρχονταν σε ευρώ 400.416.796,72 και 

αναλύονται ως εξής : 

 

Λογαριασμοί   Υπόλοιπα 31/12/2017 Υπόλοιπα 31/12/2016 

Κεφάλαιο  € 245.435.605,34 245.435.605,34 

Δωρεές παγίων € 118.662,52 118.662,51 

Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων € 131.857.121,69 135.923.433,10 

Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην 

τρέχουσα αξία 
€ 459.222,00 460.756,10 

Αποτελέσματα -  Πλεόνασμα εις νέον € 22.546.185,17 18.494.311,31 

   Σύνολα € 400.416.796,72 400.432.768,36 

 

Η κίνηση των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων της χρήσης φαίνεται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Σύνολο επιχορηγήσεων παγίων μέχρι 1/1/2017 € 203.580.989,24 

Πλέον:  Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων  

χρήσης 2017 
€ 2.874.693,13 

Σύνολο εισπραχθέντων  επιχορηγήσεων παγίων 

μέχρι  31/12/2017 
€ 206.455.682,37 

Μείον : Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 

 μέχρι 1/1/2017 
€ 67.657.556,14 

Μείον : Αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης € 6.941.004,54 

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων παγίων Επενδύσεων € 131.857.121,69 

 

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Κατά την απογραφή έναρξης 1/1/2017 ο λογαριασμός Προβλέψεις (44) εμφανίζει υπόλοιπο 

ποσού ευρώ  80.327.008,82. Στη χρήση 2017 σχηματίστηκε νέα Πρόβλεψη επισφαλών 
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απαιτήσεων ποσού ευρώ 1.347.745,64 και νέα Πρόβλεψη από αγωγές Τρίτων κατά του Δήμου 

ποσό ευρώ 2.648.292,92, καθώς και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 230.485,21 

, που τα ποσά αυτά επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης 2017. Επίσης  το ποσό των ευρώ  

1.019.136,56 που αφορά σε διαφορά σχηματισμένων προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων και 

τελικά επιδικασθέντων ποσών μεταφέρθηκε στο λογαριασμό των έκτακτων αποτελεσμάτων 

«Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις» και «Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις»  

 Μετά τα παραπάνω ο λογαριασμός Προβλέψεις (44) εμφανίζει υπόλοιπο ευρώ 83.534.396,03 

την 31/12/2017.    

 

9. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

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

25.509.368,07 την 31.12.2017 και αφορά Δάνεια του Τ.Π.Δ (ποσό ευρώ 2.015.702,05), 

Τράπεζας Πειραιώς (ποσό ευρώ 0,00), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ποσό ευρώ 

23.203.806,66) και Δάνεια από Παγκρήτια (ποσό ευρώ 289.859,36). 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 31/12/2017 ανέρχονταν σε ευρώ 

3.136.970,99 έναντι αντίστοιχων υποχρεώσεων στην προηγούμενη χρήση ευρώ  4.758.181,95 

και αναλύονται ως εξής: 

 

    ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2016 

1. Προμηθευτές € 1.983.101,18 2.191.428,20 

3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη € 113.550,57 343.009,58 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί € 150.636,77 40.719,13 

5.Μακροπρόθεσμες  

υποχρεώσεις πληρωτέες στην  

επόμενη χρήση 

€ 258.907,02 1.406.190,96 

6. Πιστωτές διάφοροι € 630.775,45 776.834,08 

          Σύνολο € 3.136.970,99 4.758.181,95 

 

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:  

 

Έσοδα Επομένων Χρήσεων : 

Μισθώματα από την παραχώρηση κοινοχρ. χώρων  Δ.Ηρ. € 14.560,00 

Τέλη διαφήμισης  Δήμου Ηρακλείου (Στάντ-Πλαίσια-στέγαστρα) € 3.587,67 

Σύνολο  € 18.147,67 

Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα : 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από κατανάλωση ρεύματος ΔΕΗ € 1.859.702,19 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από προμήθεια ΔΕΗ € 69.689,19 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από μεταβίβαση % επι εισπρατ.ΔΕΗ € 53.556,79 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από προμήθεια ΔΕΗ 

(Ιδιωτικές Εταιρείες) 
€ 15.978,47 
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Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από κράτηση υπέρ ΟΤΑ ΔΕΗ  (Ιδιωτικές 

Εταιρείες) 
€ 10.825,63 

Μουσικός Αύγουστος € 29.347,03 

Ταξίδι Ισπανίας € 111.768,16 

Καταλογισμός Δαπάνης ΔΕΥΑΗ € 1.211.762,66 

Σύνολο € 3.362.630,12 

 

12.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικά τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31/12/2017 και της 31/12/2016 αντίστοιχα, έχουν 

ως εξής : 

 

12.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2016 

Β.  Έξοδα εγκαταστάσεως  € 547.551,21 745.154,96 

Γ.  Πάγιο ενεργητικό € 367.760.822,12 370.476.185,59 

Δ.  Κυκλοφορούν ενεργητικό  € 66.295.891,52 63.023.208,42 

Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί € 4.965.151,33 6.101.199,37 

Σύνολο Ενεργητικού € 439.569.416,18 440.345.748,34 

 

 12.2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ   ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2016 

Α.  Ίδια κεφάλαια  € 400.416.796,72 400.432.768,36 

Β. Προβλέψεις € 6.169.882,81 4.310.241,24 

Γ.  Υποχρεώσεις € 29.601.958,86 31.459.199,96 

Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού € 3.380.777,79 4.143.538,78 

Σύνολο Παθητικού € 439.569.416,18 440.345.748,34 

 

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

13.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των 

ευρώ 68.334.306,85 έναντι ευρώ  81.730.914,17 στην προηγούμενη χρήση. 

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

6.976.770,26, τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 1.051.776,65 και τα έσοδα από 

προβλέψεις ποσού ευρώ 1.019.136,56 τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα 

ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 77.381.990,32. 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα της 

προηγούμενης χρήσης 2016 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Κ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2016 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

71 Πωλήσεις προϊόντων 6.874,60 8.095,40 -15,08% 

72 
Έσοδα από φόρους- 

εισφορές-πρόστιμα 
10.001.450,38 17.152.792,43 -41,69% 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 23.768.396,14 21.922.190,13 8,42% 
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74 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 32.740.525,75 41.072.261,31 -20,29% 

75 
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες  

και δωρεές 
122.096,33 84.806,39 43,97% 

76 Έσοδα κεφαλαίων 1.694.963,65 1.490.768,51 13,70% 

  Σύνολο Οργανικών Εσόδων (Α) 68.334.306,85 81.730.914,17 -16,39% 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 6.976.770,26 6.809.238,44 2,46% 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.051.776,65 1.641.123,06 -35,91% 

84 Έσοδα από  προβλέψεις 1.019.136,56 1.096.132,35 -7,02% 

  Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) 9.047.683,47 9.546.493,85 -5,23% 

  Γενικό Σύνολο (Α)+(Β) 77.381.990,32 91.277.408,02 -15,22% 

 

13.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα της 

προηγούμενης χρήσης 2016  φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:   

Κ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2016 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

20 Εμπορεύματα 124,00 20.512,43 -99,40% 

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών 1.126.335,43 1.158.073,75 -2,74% 

26 Ανταλλακτικά Παγίων 21.366,86 70.670,66 -69,77% 

  Σύνολο αναλώσεων 1.147.826,29 1.249.256,84 -8,12% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.967.011,10 18.892.543,11 0,39% 

61 
Αμοιβές και έξοδα  

αιρετών αρχόντων και τρίτων 
1.186.039,20 1.199.499,93 -1,12% 

62 Παροχές τρίτων 6.946.594,36 6.586.114,33 5,47% 

63 Φόροι-τέλη 201.924,59 173.629,09 16,30% 

64 Διάφορα έξοδα 16.479.033,27 21.078.319,65 -21,82% 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 588.665,81 554.261,16 6,21% 

66 

Αποσβέσεις παγίων  

ενσωματωμένες στο  

λειτουργικό κόστος 

12.819.180,40 12.474.272,86 2,76% 
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67 

Παροχές -χορηγίες – 

Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις- 

Δωρεές 

3.737.792,94 3.462.899,80 7,94% 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων 60.926.241,67 64.421.539,93 -5,43% 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 479.911,91 110.791,51 333,17% 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 6.256.445,58 9.113.882,42 -31,35% 

83 Προβλέψεις για έξοδα 4.226.523,77 10.831.782,87 -60,98% 

  Σύνολο Εκτάκτων εξόδων 10.962.881,26 20.056.456,80 -45,34% 

  Γενικό Σύνολο Δαπανών 73.036.949,22 85.727.253,57 -14,80% 

 

13.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 47.881.159,33.  Τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 13.543.689,53, τα έξοδα 

λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 60.553,29 και τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 588.665,81. Το συνολικό κόστος 

παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο 

ποσό των ευρώ 62.074.067,96 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,48% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού ευρώ 479.911,91 , 

τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 6.256.445,58 και οι προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους ποσού ευρώ 4.226.523,77, προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017, τα 

οποία ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 73.036.949,22 παρουσιάζοντας τελικώς μείωση κατά 

14,80% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Τα οργανικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 68.334.306,85 παρουσιάζοντας μείωση κατά 

19,60% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

ποσού ευρώ 6.976.770,26, τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 1.051.776,65 και τα 

έσοδα από προβλέψεις ποσού ευρώ 1.019.136,56 προκύπτουν τα συνολικά έσοδα της χρήσης 

2017 τα οποία ανέρχονται σε ευρώ 77.381.990,32 παρουσιάζοντας τελική μείωση κατά 

15,22% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 77.381.990,32 μείον 

τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 73.036.949,22 αποτελεί το Πλεόνασμα 

(κέρδη) της χρήσεως 2017 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 4.345.041,10. 

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

Π.Δ.315/1999 έχει ως εξής:  

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών € 23.775.270,74 

Έσοδα από φόρους - εισφορές – πρόστιμα - προσαυξήσεις € 10.001.450,38 
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Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό € 32.243.560,96 

Σύνολο Τακτικών Εσόδων € 66.020.282,08 

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 47.881.159,33 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως € 18.139.122,75 

Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) € 619.061,12 

Σύνολο € 18.758.183,87 

Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 13.543.689,53 

             2.Έξοδα δημοσίων σχέσεων € 60.553,29 

Μερικά  αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως € 5.153.941,05 

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι € 1.694.963,65 

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι € 588.665,81 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης € 6.260.238,89 

Πλέον:  1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 6.967.636,04 

            2. Έκτακτα κέρδη (προσκυρώσεις) € 9.134,22 

            3 .Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 1.051.776,65 

            4. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  € 1.019.136,56 

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 479.911,91 

            3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 6.256.445,58 

            4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους € 4.226.523,77 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ € 4.345.041,10 

 

14. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

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

καταστάσεων  της χρήσεως 2017 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 2017 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».  
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  Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παρευρίσκονται υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου 

προκειμένου να εισηγηθούν το θέμα. 

 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος προτείνει να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ο 

απολογισμός και ο ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης έτους 2017 του Δήμου Ηρακλείου,  

μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και τις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση 

το διπλογραφικό σύστημα.  

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

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.        

      

                                            Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     Αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Το αριθμ.πρωτ.43158/22.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου και το 

με αριθ.πρωτ.42691/21-5-2018 έγγραφο του Τμήματος Διπλογραφικού. 

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

3. Τη συζήτηση που έγινε, τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 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 και εισηγείται την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του απολογισμού του  

Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2017, ο οποίος σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα 

έχει ως εξής :  

 

ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) ΕΥΡΩ 58.374.075,82 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22) ΕΥΡΩ 5.982.824,68 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ ΕΥΡΩ 2.119.004,28 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΥΡΩ 8.772.442,66 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 ΕΥΡΩ 40.581.363,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 115.829.711,16 

ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 71.328.773,33 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡ.2016 ΕΥΡΩ 44.500.937,83 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 115.829.711,16 
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Β. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού 

έτους 2017, 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. 

 

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

διαφωνούν με τη λήψη της απόφασης αυτής και καταψηφίζουν».-  

 

    

       Κατόπιν τέθηκε  υπόψη των μελών του Συμβουλίου η εισηγητική έκθεση της Οικονομικής 

Επιτροπής επί του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 

2017, το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και η 'Έκθεση Ελέγχου  

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των οποίων έλαβαν γνώση και βρήκαν 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. 

 

    Στη συνέχεια πήρε  το λόγο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καραντινός Γεώργιος ο 

οποίος για το παραπάνω θέμα ανέφερε τα εξής: 

 

     Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποβάλλεται  για  έγκριση ο Απολογισμός εσόδων - εξόδων 

του Δήμου Ηρακλείου, ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης έτους  2017. Τα 

αποτελέσματα του Απολογισμού και του Ισολογισμού αποδεικνύουν την ομαλή και εύρυθμη  

λειτουργία των υπηρεσιών. 

     Είναι ευρέως γνωστό, ότι η οικονομική πολιτική των δήμων είναι συνδεδεμένη με τα 

μνημόνια και ελέγχεται από το Παρατηρητήριο. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ο Δήμος 

Ηρακλείου έχει, αν θέλετε, ένα Παράλληλο Πρόγραμμα που η υλοποίηση του βήμα προς βήμα 

ταυτίζεται με το πρόγραμμα της Δύναμης Πολιτών και στηρίζεται στους παρακάτω άξονες: 

κοινωνική πολιτική, ευπαθείς ομάδες, πολιτισμός, ισόρροπη ανάπτυξη, πρωτογενής τομέας, 

επιχειρείν και μείωση των τελών όπου αυτό είναι εφικτό. 

    Η Δημοτική αρχή κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστούν οι 

χρηματοδοτήσεις αλλά και να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι από 

Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα. Ενίσχυσε το κοινωνικό έργο του Δήμου παρά τις 

υπάρχουσες αντιξοότητες. Βελτίωσε την οργάνωση και τη λειτουργία των δομών του Δήμου 

ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους δημότες.  

     Το 2017 ολοκληρώθηκε με διαμορφωμένο προϋπολογισμό 223.472.523,62 €. Ο καθαρός 

προϋπολογισμός όμως ήταν 128.964.856,32 €, καθώς ποσό ίσο με 94.507.667,31 € αντιστοιχεί  

σε προβλέψεις μη είσπραξης (το ποσό κατά το μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί κληρονομιά 

της προηγούμενης δημοτικής αρχής). Η προηγούμενη δημοτική αρχή με την οικονομική 

πολιτική της απογείωσε το βεβαιωμένο ποσό των μη εισπραχθέντων ποσών από το Δήμο 

δεσμεύοντας κοντά το μισό προϋπολογισμό του Δήμου. Εδώ εγγράφονται ποσά των οποίων η 

είσπραξη είναι επισφαλής. Δεν ολοκληρώθηκε δηλαδή η είσπραξη  το χρονικό διάστημα 

που είχε αρχικά οριστεί. Επισημαίνεται ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή παρέλαβε το 

συγκεκριμένο ΚΑ με ποσό ύψους  9.260.000,00 € το 2003 και το παρέδωσε  86.618.537,89 € 

το  2014. Δηλαδή, την οκταπλασίασε μέσα σε 12 χρόνια !!! Η μη είσπραξη των ποσών αυτών 

δημιούργησε μια βραδυφλεγή βόμβα στα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου και κανείς δεν 
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δίνει μια απάντηση για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το χειρότερο είναι ότι το 

Υπουργείο υποχρεώνει πλέον το Δήμο να ισοσκελίζει το ποσό των μη εισπραχθέντων με 

δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι 86 εκατομμύρια δεν μπορούν να δαπανηθούν στον προϋπολογισμό. 

Είναι δεσμευμένα ποσά που περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική διαχείριση του 

Δήμου. Είναι διαφορετικό να λειτουργείς ένα Οργανισμό με 9 εκατομμύρια δεσμευμένα στον 

προϋπολογισμό του και διαφορετικό με 86 εκατομμύρια δεσμευμένα. Σημαντικό μέρος του 

έργου της «Δύναμης Πολιτών» είναι η οικονομική εξυγίανση του Δήμου και η σταθερότητα. 

Εμείς συμμαζέψαμε τα οικονομικά του Δήμου και είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε μια μεγάλη 

ώθηση προς τα εμπρός. Εκτός αν κανείς επιθυμεί να επιστρέψουμε στις πρακτικές του 

παρελθόντος που οδήγησαν στην χρεοκοπία.   

     Βασικός στόχος της  Δημοτικής Αρχής είναι να δημιουργήσει έναν εύρωστο οικονομικά 

Δήμο που θα μπορεί να ικανοποιεί έκτακτες ανάγκες αλλά και να καλύπτει χρόνια προβλήματα 

δημοτών και εργαζομένων. Το χρηματικό υπόλοιπο έφτασε το επίπεδο των 44.500.937,83 €  

και επιτρέπει στον Δήμο να υλοποιήσει σειρά έργων και προτεραιοτήτων που έχει θέσει για το 

αμέσως προσεχές διάστημα.  

     Στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 τα ποσά που αναλώθηκαν για έργα και μελέτες, αλλά και 

για αγορές παγίων και προμήθειες αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά που αποδόθηκαν για αγορές και προμήθειες αυξήθηκαν σημαντικά 

από 242.554,00 € το 2016 σε 1.834.357,00 € το 2017. Τα ποσά που αποδόθηκαν για έργα και 

μελέτες αυξήθηκαν από 5.371.892,42 € το 2016 σε  7.658.679,55 € το 2017. Πρέπει να 

σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι λύθηκαν χρόνια προβλήματα του Δήμου που απασχολούσαν 

τις δημοτικές αρχές πάνω από δεκαετία. Ως παράδειγμα θα αναφέρω την μεγάλη προμήθεια 

των απορριμματοφόρων που ενίσχυσε τον στόλο του Δήμου. Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο 

έργο.  Γυρίσαμε σελίδα στον τομέα της καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Τολμήσαμε 

αυτό που δεν τόλμησε κανείς! Συνολικά, το σχέδιο προβλέπει την προμήθεια 17 

απορριμματοφόρων μέχρι την λήξη της θητείας της τωρινής Δημοτικής Αρχής. Το 2017 

ολοκληρώθηκε η προμήθεια 8 απορριμματοφόρων και 2 εκσκαφέων-φορτωτών, το 2018 είναι 

στο τελικό στάδιο η προμήθεια 4 απορριμματοφόρων, ενός σαρώθρου και ήδη έχει ξεκινήσει 

η διαδικασία για τα τελευταία 5 απορριμματοφόρα. Επίσης, θα ενισχυθεί σημαντικά το 

προσωπικό στον τομέα της καθαριότητας με προκήρυξη που είναι σε εξέλιξη και προβλέπει 

πάνω από 72 μόνιμους υπαλλήλους καθαριότητας να προσληφθούν στο Δήμο Ηρακλείου το 

2018. Να σημειωθεί ότι το 2017 είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης 79 μόνιμων 

υπαλλήλων στον τομέα της καθαριότητας.  Ακόμα έχουν ήδη τοποθετηθεί 372 νέοι κάδοι 

απορριμμάτων σε πάρα πολλές περιοχές της πόλης.  Ποτέ άλλοτε Δημοτική Αρχή δεν 

πραγματοποίησε τέτοια ανανέωση στον τομέα της καθαριότητας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη 

το σύνολο των ετών που διοίκησε κάθε δημοτική αρχή (αυτό σημαίνει στο σύνολο των θητειών 

και όχι μόνο σε επίπεδο μιας θητείας).  

     Αξιοσημείωτο είναι ότι προχωρούν πλέον έργα σταθμοί για την πόλη μας, όπως η 

πεζοδρόμηση του πλέγματος των οδών Δικαιοσύνης, Ίδης, 1821 και μικρής Έβανς για την 

αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου που αποτελούσε στόχο πολλών δημοτικών 

αρχών στο παρελθόν, η ανακατασκευή του ιστορικού σχολείου του Καπετανακείου όπου 

λύνεται επιτελούς το πρόβλημα του κτηριακού που ήταν η βασική απαίτηση των μαθητών όταν 

έκαναν κατάληψη εδώ και 30 χρόνια (οι εργασίες στο σχολείο είναι σε προχωρημένο στάδιο), 

η αποκατάσταση του κόλπου του Δερματά, κ.α. 

     Το συνολικό ποσό στις επενδύσεις παρουσιάζεται χαμηλότερο σε σχέση με το 2016 γιατί 

δεν υπάρχει το 2017 η  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 6.644.000,00 € περίπου στην 
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ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ. Ουσιαστικά όμως, η εκτέλεση του Τεχνικού προγράμματος το 2017 ήταν κατά  

3.700.000,00 € μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Τεχνικού προγράμματος του  2016. 

     Είναι σημαντικό, ακόμα, να ληφθεί υπόψη ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει από το 2017 να 

αποπληρώνει και το κεφάλαιο του δανείου που είχε ληφθεί από την Ε.Τ.ΕΠ. για πολιτιστικούς 

λόγους (πολιτιστικό κέντρο) που αντιστοιχεί σε ποσό 937.500,00 € ετησίως. Η συμφωνία αυτή 

είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος του 

δανείου χωρίς να έχει την υποχρέωση να αποπληρώνει μέρος του κεφαλαίου αποκτώντας 

παράλληλα μεγάλη ευελιξία στην διαχείριση των διατιθέμενων πόρων και μεταφέροντας το 

βάρος της αποπληρωμής σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλη δημοτική αρχή. 

     Όσον αφορά τα έσοδα, οι εισπράξεις κινήθηκαν σε ανάλογα επίπεδα με πέρυσι καθώς 

έφτασαν στο επίπεδο των 115.829.711,16 €. Η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει καταβάλει μεγάλες 

προσπάθειες στον τομέα της διαχείρισης των Εσόδων ώστε να είναι σε θέση ο Δήμος να  

καλύπτει τις υποχρεώσεις του, να υλοποιεί τις υποσχέσεις του προς του Δημότες και να ενισχύει 

την δυναμική του Τεχνικού του Προγράμματος. Η εφαρμογή του Σχεδίου Τακτικών Ελέγχων 

και Επιθεωρήσεων το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται από την ημερομηνία ανάληψης 

καθηκόντων της τωρινής δημοτικής αρχής αποδίδει καρπούς με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται 

μια ευρωστία στα οικονομικά του Δήμου  και να περιορίζονται σημαντικά τα ποσοστά της μη 

εφαρμογής του νόμου στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. 

     Πιο συγκεκριμένα, στο Τ.Α.Π οι συστηματικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται αυξάνουν ολοένα 

τις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες που δηλώνονται ενισχύοντας τα έσοδα.  Με αυτό τον 

εξορθολογισμό η δημοτική αρχή κατάφερε την πιο δίκαιη κατανομή των βαρών καθώς 

πληρώνουν πλέον ολοένα και περισσότεροι δικαιούχοι με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνονται 

περαιτέρω αυτοί που ήταν σωστοί ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μην ξεχνάμε ότι 

η Δημοτική Αρχή υπό την ηγεσία του Βασίλη Λαμπρινού προχώρησε σε μείωση των 

ανταποδοτικών τελών για το έτος 2018. 

       Το τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων της 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας έχει προχωρήσει τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν οι 

εκκρεμότητες από την επέκταση στο Σχέδιο Πόλης που για χρόνια τώρα δεν έχουν 

τακτοποιηθεί. Έχουν αποσταλεί οι βεβαιωμένες εισφορές σε γη και σε χρήμα  που αφορούν 

πράξεις εφαρμογής που είχαν κυρωθεί πριν από 10 χρόνια και ακόμα παλιότερα, αλλά οι τότε 

δημοτικές αρχές επέλεξαν να μην προχωρήσουν στις εισπράξεις αυτές, κάτι που αν είχαν 

κάνει, οι πολίτες θα είχαν μεγαλύτερη ευελιξία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. Υπήρξε κακή οικονομική διαχείριση στο παρελθόν στο όνομα της ανάληψης 

ευθύνης του πολιτικού κόστους. Είναι γνωστό το πόσο μας στοίχισε αυτό το πολιτικό κόστος. 

Τώρα, όμως, τα πράγματα δεν μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά αφού ο Δήμος δεν έχει 

κανένα περιθώριο να αναβάλει το όλο θέμα. Τα χρήματα από τις παραπάνω εισφορές 

επενδύονται για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και δρόμων καθώς 

επίσης και για την κατασκευή παιδικών χαρών στις εκάστοτε πολεοδομικές ενότητες. Έτσι η 

κάθε περιοχή αποκτά μια σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση με ανθρώπινες και ποιοτικές 

συνθήκες διαβίωσης. Σταματά επιτέλους η ομηρεία στην οποία είχαν περιέλθει πολλές 

γειτονιές του Ηρακλείου που είχαν καταδικαστεί στην ανέχεια και στην ελλιπή πολεοδομική 

οργάνωση. Ικανοποιήθηκαν αιτήματα των πολιτών που εκκρεμούσαν χρόνια. 

     Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά από χρόνια 

σταθεροποιούνται σε ένα ποσό πολύ πιο κάτω από τα 4.000.000,00 €. Συγκεκριμένα, οι 

απλήρωτες υποχρεώσεις είναι 2.707.134,18 € τον Δεκέμβριο 2017. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 

προς τρίτους έχουν περιοριστεί σε 657.385,32 € και αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη μείωση 

το 2018 όπου και θα ολοκληρωθεί η εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων. Η εξυγίανση των 

οικονομικών του Δήμου αποτελεί βασική προτεραιότητα της τωρινής δημοτικής αρχής.  
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     Είναι σημαντικό, ακόμα,  να αναφερθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου κατάφερε να κρατήσει σε 

υψηλό επίπεδο τις δομές που στηρίζουν την κοινωνική του πολιτική. Δομές όπως το 

κοινωνικό παντοπωλείο, Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο, Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο και το 

Κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων στηρίζονται σε καθημερινή βάση για να εξυπηρετούν 

τους συνδημότες μας που το έχουν ανάγκη. 

     Ο Ισολογισμός του 2017 συντάχθηκε τηρώντας τις αρχές του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος. Παρουσιάζεται πλεόνασμα 4.345.041,10 € γεγονός που δείχνει την ορθολογική 

διαχείριση των οικονομικών του Δήμου από την Δημοτική Αρχή. Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις 

μας στην οικονομική διαχείριση των πόρων του Δήμου απέδωσαν καρπούς και ενίσχυσαν την 

θέση του Δήμου στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. 

     Είναι εμφανές ότι ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του έτους 2017 δείχνουν ότι η 

Δημοτική Αρχή κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να υπερκεράσει τα προβλήματα που 

παρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια του έτους, κάλυψε τις ανάγκες των δημοτών, προστάτευσε 

τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αναβάθμισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου. Η Δημοτική Αρχή «Δύναμη Πολιτών» έχει και όραμα και σχέδιο για το 

Δήμο Ηρακλείου. Αυτοί που μας λοιδορούν για το έργο μας, να μας δείξουν τι έργο επιτέλεσαν 

στην πρώτη τους θητεία όπου δεν υπήρχαν τα βαρίδια των μνημονίων ενώ αντίθετα υπήρχε 

το σχέδιο για τα Ολυμπιακά έργα. Ιδού η Ρόδος Κύριοι συνάδελφοι! 

     Σας ζητώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε τον απολογισμό και τον  ισολογισμό - αποτελέσματα 

χρήσης έτους 2017 γιατί εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου και των δημοτών κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

       Ακολούθως  πήρε τον λόγο ο επικεφαλής  της παράταξης «Ηράκλειο Ανοικτοί Ορίζοντες» 

κ. Κουράκης Ιωάννης, ο οποίος δήλωσε  τα εξής: 

 Η παράταξη μου καταψηφίζει την παραπάνω απόφαση λόγω του ότι τα οικονομικά στοιχεία 

και οι αριθμοί που αναφέρονται στον απολογισμό –ισολογισμό αποδεικνύουν την 

ελλειμματικότητα του Δημοτικού ελέγχου.  

         

       Στην  συνέχεια πήρε τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί 

Πολίτες» κ. Μανδαλάκης  Γεώργιος,  ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα του απολογισμού – 

ισολογισμού έτους 2017 επεσήμανε τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά δίνοντας όμως έμφαση 

στο γεγονός ότι δεν έχουν γίνει Τεχνικά έργα και έργα της πολεοδομίας και για το λόγο αυτό 

καταψηφίζουμε.    

 

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

Μιχαήλ ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξη καταψηφίζει  διότι ο απολογισμός είναι η έκφραση 

της αντιλαϊκής φορομπηχτικής κυβερνητικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.  
  

 

        Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπως φαίνεται στο σχετικό 

πρακτικό  κατά την οποία ακούστηκαν διάφορες απόψεις Δημοτικών Συμβούλων όπου η 

εισήγηση και η υπ.  αριθ. 589/2018  σε ορθή επανάληψη 1 απόφαση  της Οικονομικής 

Επιτροπής έγιναν  δεκτές και τελικά ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 
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                                                           ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

       Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και την  υπ. αριθμ. 589/2018 σε ορθή επανάληψη 1 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα στοιχεία που συνοδεύουν τον οικονομικό 

απολογισμό και τον ισολογισμό του Δήμου Οικονομικού έτους 2017, 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 και τον ισολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2017 σύμφωνα 

με τα παραστατικά στοιχεία που τον συνοδεύουν, ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

      ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  (1/1/2017-31/12/2017) 

 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                      Τελικά Προϋπ/σθέντα    με    Τελικά  Βεβαιωθέντα  Εισπραχθέντα  Εισπρακτέα Υπόλοιπα 

                    Αναμ/σεις 

 I. ΕΣΟΔΑ 

   Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)                           59.362.113,51         62.227.373,31                     58.374.075,82            3.853.297,49 

   Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)                           15.078.790,78        10.196.555,19                     5.982.824,68              4.213.730,51 

 Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ                     96.798.255,62        91.299.859,45                     2.119.004,28              89.180.855,17 

 Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων      11.652.000,00         9.033.654,58                       8.772.442,66              261.211,92 

   Χρηματικό Υπόλοιπο                                    40.581.363,72        40.581.363,72                      40.581.363,72              0,00 

   Σύνολο Εσόδων                                            223.472.523,63       213.338.806,25                   115.829.711,16          97.509.095,09 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με  Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα  Αδιάθετες Πιστώσεις

 Υπερβάσεις 

 Αναμ. Πληρωτέα 
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 II. ΕΞΟΔΑ 

 Σύνολο Εξόδων        222.830.810,02          71.328.773,33          71.328.773,33 0,00        151.502.036,69 0,00 

          

 Αποθεματικό              641.713,61                        0,00                             0,00 0,00               641.713,61 0,00 

          

 Σύνολο Εξόδων      223.472.523,63            71.328.773,33         71.328.773,33 0,00         152.143.750,30 0,00 

  

                                                                        ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

 

 Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. ΕισπράξεωνΣύν. ΠληρωμώνΤαμειακό Υπόλοιπο 

 ΤΑΚΤΙΚΑ 19.009.705,27 60.017.169,74 66.923.344,55 12.103.530,46 

 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,00 2.826.042,58 2.043.641,69 782.400,89 

 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 21.571.658,45 12.405.135,12 2.361.787,09 31.615.006,48 

 40.581.363,72 75.248.347,44 71.328.773,33 44.500.937,83 
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Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γιαλιτάκη Νικολάου, Δαγκωνάκη 

Ευστράτιου, Κουράκη Ιωάννη, Κυπραίου Ανδρέα,  Μακαρόνα Γρηγορίου, Μερονιανάκη 

Μαρίνου, Ξυλούρη- Ξημέρη Μαρίας, Σισαμάκη Ευαγγέλου, Ψαρρά Ιωάννη, Αθανασάκη 

Αριστείδη,  Καλέμπουμπα Ιωάννη, Καλουδιώτη Μαρίας, 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 2017, 

για τους λόγους που αναφέρουν παραπάνω. 

 

              

                                                              Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                      Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 

                                                              Ηράκλειο    24 / 07 / 2018 
                                                              Ο Γραμματέας 
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