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Περίληψη: Έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού - αποτελεσμάτων
χρήσης έτους 2019 του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 516/2020, σε ορθή
επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής).
=====================================================================
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συνεδρίασε σε δια ζώσης ειδική συνεδρίαση κεκλεισμένων
των θυρών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.) - (αίθουσα «Ανδρέας και
Μαρία Καλοκαιρινού»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το
άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, ύστερα από την αριθμ.
75.192/27-8-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
========================================
Αγαπάκης Δημήτριος, Αγγελάκης Νικόλαος, Αγριμανάκης Γεώργιος, Αθανασάκης Αριστείδης,
Αναστασάκης Ιωάννης, Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος,
Βασιλάκης Εμμανουήλ, Βατσινάς Φανούριος, Βουρεξάκης Γεώργιος, Βρύσαλης Δημήτριος,
Γιαλιτάκης Νικόλαος, Γιαουρτάς Δημήτριος, Δημόπουλος Νικόλαος, Δοκιανάκης Σπυρίδων,
Δροσίτης Ιωάννης, Ζαμπετάκης Φανούριος, Ινιωτάκης Πέτρος, Καλονάκη Ιωάννα, Καλουδιώτη
Μαρία, Καναβάκη Μαρία, Καραντινός Γεώργιος, Καραπιδάκης Γεώργιος, Κασαπάκης Μιχαήλ,
Κασωτάκης Στέφανος, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη, Κουκιαδάκης Ευριπίδης, Κουράκης
Ιωάννης, Κώνστας Χρήστος, Λεμονή Θεοδώρα, Λυγερός Ηλίας, Μακαρόνας Γρηγόριος,
Μανδαλάκης Γεώργιος, Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος, Νιωτάκης Γεώργιος, Ξυλούρη - Ξημέρη
Μαρία, Παπαδάκη - Σκαλίδη Ειρήνη, Πασπάτης Γρηγόριος, Παττακός Μαρίνος, Περισυνάκης
Αντώνιος, Πλεύρη Αριστέα, Σενετάκη Ειρήνη, Σισαμάκης Γεώργιος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη
Αθηνά, Στειακάκης Γεώργιος, Σχοιναράκη - Ηλιάκη Ευαγγελία, Τσατσάκης Αναστάσιος,
Χαιρέτης Εμμανουήλ, Ψαρράς Ιωάννης.
Οι απόντες κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 75.192/27-8-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου και
είναι οι κ.κ. Αγαπάκης Δημήτριος, Αθανασάκης Αριστείδης, Βατσινάς Φανούριος, Δημόπουλος
Νικόλαος, Ζαμπετάκης Φανούριος, Ξυλούρη - Ξημέρη Μαρία και Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά.
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Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κεφάκη Εμμανουήλ και από την υπάλληλο του ανωτέρω
τμήματος Σμυρνάκη Αγγελική.
Το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση.
Θ Ε Μ Α:

2ο

Ημερήσιας Διάταξης

Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. πρωτ. 60.193/20-07-2020 σε Ορθή Επανάληψη
26/08/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσριών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων - Οικονομική Επιτροπή) του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Σας στέλνουμε αντίγραφο της παρακάτω απόφασης:
Με αριθμ. 516/2020 με χρονολογία 14-07-2020 σε ορθή επανάληψη στις 22-7-2020 (ΑΔΑ
ΩΣΛΦΩ0Ο-ΜΥΣ της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: μαζί με το σχετικό πρακτικό συνεδριάσεως
με αριθμ. 15/41ο θέμα «'Εγκριση του απολογισμού και ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης
έτους 2019 του Δήμου Ηρακλείου » (ΑΔΑ: ΩΣΛΦΩ0Ο-ΜΥΣ).
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η αριθμ. 516/2020 σε Ορθή Επανάληψη
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
ΑΔΑ: ΩΣΛΦΩ0Ο-ΜΥΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(λόγω διόρθωσης χρονολογιών
στον συνοπτικό πίνακα απολογισμού)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 516
(Αριθμός πρακτικού 25)
Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ.
Καναβάκη Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αγγελάκη
Νικόλαο, Αγριμανάκη Γεώργιο, Αναστασάκη Ιωάννη, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή,
Λυγερό Ηλία, Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη τακτικών μελών και Δημόπουλο Νικόλαο,
αναπληρωματικού μέλους.
Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη, Ζαμπετάκη Φανουρίου και Σισαμάκη Γεωργίου τακτικών
μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαν.
Συνήλθε σε συνεδρίαση, διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 14/07/2020 ημέρα Τρίτη
και ώρα 13.00 μμ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020) και την υπ΄αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.57413/10-07-2020 πρόσκληση της κας Προέδρου,
παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Κουνάλη Κατερίνα και
Κυρέζη Μαρία.
Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.
Θέμα 1ο : «'Εγκριση του απολογισμού και ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019
του Δήμου Ηρακλείου ».
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H κα Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Eπιτροπής το με
αριθμ.πρωτ.54660/3.7.2020 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 2019.
Από τον απολογισμό αυτό προκύπτουν συνοπτικά τα παρακάτω :
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21)
ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡ.2019
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

46.663.572,90
7.981.261,15
1.947.941,07
12.743.048,64
52.552.370,05
121.888.194,15

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

67.795.393,14
54.092.801,01
121.888.194,15

Παρακαλώ να τεθεί υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο επισυναπτόμενος
απολογισμός έτους 2019 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.54180/2-7-2020 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 2019 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.
Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παρευρίσκονται υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου
προκειμένου να εισηγηθούν το θέμα.
Ακολούθως η κα Πρόεδρος προτείνει να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ο
απολογισμός και ο ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης έτους 2019 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 Γιώργος Αγριμανάκης και Νίκος Δημόπουλος, αναφέρουν ότι
ψηφίζουν λευκό και επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν αναλυτικά κατά τη συζήτηση του θέματος
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το μέλος της Επιτροπής κ.Ηλίας Λυγερός αναφέρει ότι δεν διαφωνεί με
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το λογιστικό σκέλος, αλλά καταψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας, καθότι διαφωνεί με την
πολιτική της δημοτικής αρχής που αποτυπώνεται στους προϋπολογισμούς και απολογισμούς και
ομοίως επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το αριθμ.πρωτ.54660/3.7.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου και το με
αριθ.πρωτ.54180/2-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Διπλογραφικού.
2. Τις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση το διπλογραφικό σύστημα.
3. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας), του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018,
του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019, το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020) και την υπ΄αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει και εισηγείται την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του απολογισμού του Δήμου
Ηρακλείου οικονομικού έτους 2019, ο οποίος σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα έχει ως εξής :
« Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου
για τη χρήση 2019
Κύριοι ,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 9ο Ισολογισμό του νέου Καλλικρατικού Δήμου
μας, της χρήσης 2019. 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 31/12/2019 τα πάγια στοιχεία
ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 478.911.069,95 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ
187.005.327,37 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 291.905.742,58.
Οι προσθήκες και βελτιώσεις (Επενδύσεις) των λογαριασμών παγίων κατά τη περίοδο
1/1/2019 - 31/12/2019 ανέρχονται συνολικά σε ευρώ 13.311.858,42 και αναλυτικά περιγράφονται
στον πίνακα μεταβολών παγίων στοιχείων στο «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ».
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Οι προσθήκες παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής :
▪ Εδαφικές Εκτάσεις
▪ Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων
▪ Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
▪ Μεταφορικά μέσα
▪ Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
▪ Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
▪ Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Σύνολο

€
€
€
€
€
€
€
€

248.584,07
218.421,80
36.090,20
551.048,56
3.311.847,37
4.324.749,56
4.621.116,86
13.311.858,42

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
31/12/2019 ανήλθαν σε ευρώ 13.144.670,96 έναντι ευρώ 12.943.309,83 το 2018.
1.3. Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης που κατέχονταν από τον Δήμο την 31/12/2019 αναλύονται ως εξής :
1

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

2

5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ
ΔΕΠΑΝΑΛ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΚΕΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ

6

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

2.000,00

7

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ

800,00

3
4

Σύνολο

45.236.571,84
841.836,60
23.108.073,74
500.000,00
34.640,34

69.723.922,52

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις του Δήμου από βεβαιωμένα τέλη, μισθώματα και εισφορές ανέρχονταν την
31/12/2019 σε ευρώ 102.393.625,01 έναντι ευρώ 98.551.856,73 το 2018.
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας (μη είσπραξης) μέρους από τις παραπάνω
απαιτήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ύψους ευρώ 82.783.530,03.
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
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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 60.662,44 ευρώ που αφορά διαφορά βάση της ημερήσιας συμφωνίας ταμείου της 31/12/2019 και που τακτοποιείται την επόμενη χρήση.
β. Το ποσό των 805,00 ευρώ που αφορά παρακρατημένο φόρο εισοδήματος όπως προέκυψε
από την εκκαθάριση της ΔΑΤΕΠ.
γ. Το ποσό 34.084,43 ευρώ που αφορά την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος 2019.
4. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Πρόκειται για συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο των παρακάτω επιχειρήσεων:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν
Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης
«ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ZAROS
Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης
A.K.O.M. & M.A.E.
Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Μετοχές/
τεμάχια
5.309

Αξία αποτιμήσεως

2.912
143
1

15.502,28
-2.318,62
14.530,88
-9.693,71
2.518,18
-1.624,82
60,71
18.974,90

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2019 ανέρχονταν σε ευρώ 53.891.023,31.
Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπα
31/12/2019
1. Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου
2. Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

€
€
€

340.852,35
53.550.170,96
53.891.023,31

Υπόλοιπα
31/12/2018
85.016,73
52.295.458,82
52.380.475,55

6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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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
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από ΤΑΠ εισπρ. από Δ.Ε.Η
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από δημοτικό φόρο εισπρ. από Δ.Ε.Η
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από τόκους
Σύνολο
Έξοδα επόμενων χρήσεων :
Έξοδα επόμενων χρήσεων – Τέλη κυκλοφορίας
Σύνολο

€

3.711.918,73

€
€
€
€

362.105,76
630.613,64
133.046,94
4.837.685,07

€
€

24.370,34
24.370,34

7. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2019 ανέρχονταν σε 406.103.889,54 ευρώ και αναλύονται ως εξής :
Υπόλοιπα
31/12/2019

Υπόλοιπα
31/12/2018

€
€
€

245.435.605,34
118.662,52
125.404.615,11

245.435.605,34
118.662,52
127.928.286,79

€

451.951,33

451.065,35

€

34.693.055,24

27.498.578,68

€

406.103.889,54

401.432.198,68

Λογαριασμοί
Κεφάλαιο
Δωρεές παγίων
Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων
Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία
Αποτελέσματα - Πλεόνασμα εις νέον
Σύνολα

Η κίνηση των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων της χρήσης φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:
Σύνολο επιχορηγήσεων παγίων μέχρι 1/1/2019

€

202.420.797,47

Πλέον: Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων χρήσης 2019
Σύνολο εισπραχθέντων επιχορηγήσεων παγίων μέχρι
31/12/2019
Μείον : Αποσβέσεις επιχορηγήσεων μέχρι 1/1/2019

€

4.247.101,89

€

206.667.899,36

€

74.492.510,68

€

6.770.773,57

€

125.404.615,11

Αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης 2019
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων παγίων Επενδύσεων
8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
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Κατά την απογραφή έναρξης 1/1/2019 ο λογαριασμός Προβλέψεις (44) εμφανίζει υπόλοιπο
ποσού 86.655.653,63 ευρώ. Στη χρήση 2019 σχηματίστηκε νέα Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
ποσού 989.581,07 ευρώ και νέα πρόβλεψη από αγωγές τρίτων κατά του Δήμου ποσού 440.474,70
ευρώ , που τα ποσά αυτά επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης 2019. Επίσης το ποσό των
997.244,41 ευρώ 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 87.088.464,99
ευρώ την 31/12/2019.
9. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων δανείων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ
22.702.630,86 την 31.12.2019 και αφορά Δάνεια του Τ.Π.Δ (ποσό 1.571.870,59 ευρώ), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ποσό 20.937.428,82 ευρώ) και Δάνεια από Παγκρήτια (ποσό
193.331,45 ευρώ). 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 31/12/2019 ανέρχονταν σε 5.374.610,29
ευρώ έναντι αντίστοιχων υποχρεώσεων στην προηγούμενη χρήση 4.311.526,59 ευρώ και αναλύονται ως εξής:
1. Προμηθευτές
3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
6. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

€
€
€

ΧΡΗΣΗ 2019
2.543.135,50
98.992,56
34.264.28

ΧΡΗΣΗ 2018
1.805.961,37
341.768,33
24.242,14

€

1.615.730,25

1.258.949,97

€
€

1.116.751,98
5.374.610,29

880.604,78
4.311.526,59

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 ΔΕΗ
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από προμήθεια ΔΕΗ

€
€

2.112.257,23
74.735,68
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Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από μεταβίβαση % επι εισπρατ.ΔΕΗ
Μουσικός Αύγουστος
Ταξίδι Ισπανίας
Καταλογισμός Δαπάνης ΔΕΥΑΗ
Αγορά φάμπρικας Ανωγειανάκη
Σύνολο

€
€
€
€
€
€

48.987,31
29.347,03
111.768,16
1.211.762,66
303.297,08
3.892.155,15

12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Συνοπτικά τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31/12/2019 και της 31/12/2018 αντίστοιχα,
έχουν ως εξής :
12.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. Έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. Πάγιο ενεργητικό
Δ. Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί
Σύνολο Ενεργητικού
12.2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ίδια κεφάλαια
Β. Προβλέψεις
Γ. Υποχρεώσεις
Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
Σύνολο Παθητικού

€
€
€
€
€

ΧΡΗΣΗ 2019
674.293,88
361.629.665,10
75.246.470,69
4.862.055,41
442.412.485,08

ΧΡΗΣΗ 2018
630.892,59
361.199.107,87
70.902.566,73
6.116.842,92
438.849.410,11

€
€
€

ΧΡΗΣΗ 2019
406.103.889,54
4.304.934,96
28.111.505,43

ΧΡΗΣΗ 2018
401.432.198,68
4.861.704,67
28.580.457,60

€

3.892.155,15

3.975.049,16

€

442.412.485,08

438.849.410,11

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
13.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των
53.390.279,99 ευρώ έναντι 68.196.905,22 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 6.991.711,78
ευρώ, τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού 5.868.380,25 ευρώ και τα έσοδα από προβλέψεις
ποσού 997.244,41 ευρώ τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό
των 67.247.616,43 ευρώ .
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα της προηγούμενης χρήσης 2018 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Λ.
71

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Πωλήσεις προϊόντων

ΧΡΗΣΗ
2019
6.858,60

ΧΡΗΣΗ 2018
7.007,60

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
-2,13%
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72
73
74
75
76
81
82
84

Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από Επιχορηγήσεις
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες
και δωρεές
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών Εσόδων (Α)
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Έσοδα από προβλέψεις
Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β)
Γενικό Σύνολο (Α)+(Β)

8.637.724,98

8.479.194,21

1,87%

19.532.232,40
23.708.528,71

23.415.994,33
34.255.441,55

-16,59%
-30,79%

88.914,80

176.797,52

-49,71%

1.416.020,50
1.862.470,01
53.390.279,99 68.196.905,22
6.991.711,78
6.900.714,18
5.868.380,25
1.712.949,23
997.244,41
1.756.564,82
13.857.336,44 10.370.228,237
67.247.616,43 78.567.133,45

-23,97%
-21,71%
1,32%
242,59%
-43,23%
33,63%
-14,41%

13.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα της προηγούμενης χρήσης 2018 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Κ.Λ.
20
25
26
60
61
62
63
64
65
66
67
81
82
83

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Εμπορεύματα
Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών
Ανταλλακτικά Παγίων
Σύνολο αναλώσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Παροχές -χορηγίες -Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές
Σύνολο Οργανικών εξόδων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για έξοδα
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων
Γενικό Σύνολο Δαπανών

ΧΡΗΣΗ
ΧΡΗΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2019
2018
%
10.044,00
25.605,38
-60,77%
1.270.035,74 1.320.404,66
-3,81%
27.829,89
53.963,97
-48,43%
1.307.909,63 1.399.974,01
-6,58%
21.413.496,23 20.077.066,77
6,66%
2.090.629,33

1.952.934,98

7,05%

7.326.917,00 6.897.735,85
250.127,91
191.529,69
5.070.658,91 16.509.358,58
514.874,67
547.289,22

6,22%
30,59%
-69,29%
-5,92%

13.144.670,96 12.943.309,83

1,56%

4.670.198,51

4.053.297,56

15,22%

54.481.573,52 63.172.522,48
608.894,91
493.710,94
2.017.589,72 3.289.512,62
1.430.055,77 4.877.822,42
4.056.540,40 8.661.045,98
59.846.023,55 73.233.542,47

-13,76%
23,33%
-38,67%
-70,68%
-53,16%
-18,28%

13.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 39.396.331,97 ευρώ. Τα
έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 15.652.002,50 ευρώ, τα έξοδα
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 226.274,01 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 514.874,67 ευρώ. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών,
διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 55.789.483,15
ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,60% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 608.894,91 , τα
έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 2.017.589,72 ευρώ και οι προβλέψεις για έκτακτους
κινδύνους ποσού 1.430.055,77 ευρώ, προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019, τα οποία
ανήλθαν στο ποσό των 59.846.023,55 ευρώ παρουσιάζοντας τελικώς μείωση κατά 18,28% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τα οργανικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 53.390.279,99 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση
κατά 21,71% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα
έσοδα ποσού 6.991.711,78 ευρώ , τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού 5.868.380,25 ευρώ και
τα έσοδα από προβλέψεις ποσού 997.244,41 ευρώ προκύπτουν τα συνολικά έσοδα της χρήσης
2019 τα οποία ανέρχονται σε 67.247.616,43 ευρώ παρουσιάζοντας τελική μείωση κατά 14,41% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού 67.247.616,43 ευρώ
μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού 59.846.023,55 ευρώ αποτελεί το Πλεόνασμα
(κέρδη) της χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται σε 7.401.592,88 ευρώ.
Η κατάσταση του «λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης» που προβλέπεται από το
Π.Δ.315/1999 έχει ως εξής:
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Έσοδα από φόρους - εισφορές – πρόστιμα - προσαυξήσεις
Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Σύνολο Τακτικών Εσόδων
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Έξοδα δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19.539.091,00
8.637.724,98
22.503.973,46
50.680.789,44
39.396.331,97
11.284.457,47
1.293.470,05
12.577.927,52
15.652.002,50
226.274,01
-3.300.348,99
1.416.020,50
514.874,67
-2.399.203,16
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Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3 .Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

€
€
€
€
€
€

6.9991.711,78
5.868.380,25
997.244,41
608.894,91
2.017.589,72
1.430.055,77

€

7.401.592,88

14. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν από τον Δήμο για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσεως 2019 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 2019 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».

Β. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους
2019, 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. Το μέλος της Επιτροπής κ. Ηλίας Λυγερός διαφωνεί με τη λήψη της απόφασης αυτής και
καταψηφίζει για το λόγο που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και τα μέλη της Επιτροπής κ.κ
Γιώργος Αγριμανάκης και Νίκος Δημόπουλος, ψηφίζουν λευκό. Κατόπιν τέθηκαν υπόψη των μελών του Συμβουλίου η εισηγητική έκθεση της Οικονομικής
Επιτροπής επί του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019,
το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019, η 'Έκθεση Τακτικού ελέγχου
χρήσεως 2019 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή, των οποίων έλαβαν γνώση και βρήκαν ότι έχουν καλώς.
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρίσκονται ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΟΛ Ορκωτοί
Λογιστές κ. Τζωρτζάκης Εμμανουήλ, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Ηρακλείου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 (παρ.4) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Καναβάκη Μαρία η οποία για το παραπάνω θέμα ανέφερε τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,
Υποβάλλεται απόψε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ο Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων
του Δήμου Ηρακλείου, ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης του έτους 2019, που
αποτυπώνουν τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.
Σύμφωνα με την έκθεση Τακτικού Ελέγχου Χρήσεως του 2019 που έχουμε όλοι στα χέρια μας
προκύπτει ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες στη διαχείριση του Δήμου, η ανάλυση των
Οικονομικών καταστάσεων για το 2019 είναι ενθαρρυντική, η διοίκηση ασκήθηκε ορθά και από
τον ετήσιο Ισολογισμό καταδεικνύεται η θετική χρηματοοικονομική εικόνα του Δήμου μας.
Έχοντας την τιμή από τους συνδημότες μας αλλά και την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του Δήμου
μας υλοποιούμε βήμα προς βήμα το πρόγραμμα μας, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της τοπικής
μας κοινωνίας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις.
Οι πολιτικές μας προτεραιότητες εξακολουθούν να είναι η κοινωνική πολιτική, οι ευπαθείς ομάδες,
η ισόρροπη ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της
καθημερινότητάς τους.
Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων,
αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική πηγή, εντάσσουμε έργα και δράσεις σε προγράμματα και
διεκδικούμε κονδύλια από την Κεντρική Διοίκηση.
Δημιουργήσαμε ένα ισχυρό πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών , προχωρήσαμε στην αναβάθμιση των
δημοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, σε μειώσεις τελών, στην ενίσχυση του στόλου της
καθαριότητας, σε ανανέωση του πάγιου εξοπλισμού και ξεκινήσαμε σημαντικά έργα τεχνικής
φύσεως και στηρίζουμε τις εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας και το έργο που
επιτελούν.
Βασικός μας στόχος από την αρχή και της προηγούμενης θητείας μας ήταν η οικονομική ευρωστία
του Δήμου, η σταθερότητα και η ισορροπία.
Αυτή η χρηστή διοίκηση και διαχείριση των οικονομικών έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος μας να
μπορεί επάξια και επαρκώς να στέκεται όρθιος, να χρηματοδοτεί με ίδιους πόρους δράσεις και
έργα που αποτελούν πολιτική και κοινωνική προτεραιότητα, αλλά και πρωτόγνωρες ή απρόβλεπτες
καταστάσεις, όπως αυτή που βιώνουμε όλοι τη φετινή χρονιά, με την εμφάνισης της πανδημίας του
κορωνοιού, το βάρος της οποίας για άλλη μια φορά έχει πέσει στην αυτοδιοίκηση και που πέρα
από τις έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις το κύριο μέγεθος των αναγκών που προέκυψε σε
προμήθειες, προσωπικό, απαλλαγές, ανακουφιστικά μέτρα κλπ καλύφθηκε και καλύπτεται από
ίδιους πόρους του Δήμου μας.
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Συνάδελφοι, ο ισολογισμός του 2019 συντάχθηκε τηρώντας τις αρχές του διπλογραφικού
λογιστικού συστήματος και αποδεικνύει την ορθότητα της διαχείρισής μας, της άριστης και
εποικοδομητικής μας συνεργασίας με το σύνολο των Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών του Δήμου
μας και τις συνεχείς και ακούραστες προσπάθειές μας για την υλοποίηση του προγράμματος μας
και των προτεραιοτήτων μας και για αυτό σας ζητώ να ψηφίσετε θετικά απόψε τον απολογισμό και
τον ισολογισμό-αποτελέσματα χρήσης του 2019.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τον Ορκωτό Ελεγκτή, κ. Τζωρτζάκη για την πολύ καλή
συνεργασία μας, τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σταυρακάκη, την Προισταμένη του
Διπλογραφικού κ. Πρινιωτάκη και το Λογιστή του Δήμου κ. Ταβερναράκη και το Τμήμα Ταμείου
από το οποίο είναι εδώ απόψε ο κ. Κάββαλος, για τις υπηρεσίες τους.
Ακολουθεί, κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη παρουσίαση από τον κ. Ταβερναράκη και τόσο έγω όσο
και οι προαναφερόμενοι είμαστε στη διάθεση των συναδέλφων για περαιτέρω διευκρινήσεις».
Ακολούθως πήρε το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος της παραταξης «Ηράκλειο 3.7.5» κ.
Γιώργος Αγριμανάκης, ως κεντρικός εισηγητής της παράταξης ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι του Δημοτικού συμβουλίου, κυρίες και
κύριοι
Συζητάμε σήμερα τον απολογισμό του 2019, του Δήμου μας που αποτυπώνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε, από τη νυν δημοτική αρχή.
Όπως γνωρίζουμε, μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του Δήμου είναι η οικονομική του λειτουργία που εκφράζεται εν μέρη με τον απολογισμό και την έκθεση ελέγχου επί του ισολογισμού.
Ο απολογισμός λοιπόν, είναι από τις κορυφαίες διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου και
επικυρώνεται με την ψήφιση του, για αυτό και ο νομοθέτης προβλέπει να γίνεται σε ειδική, για το
σκοπό αυτό, συνεδρίαση.
Στη σημερινή ειδική αυτή συνεδρίαση του Δ. Σ, του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης μετά τις πρόσφατες εκλογές υπό τη σύνθεση αυτής της δημοτικής αρχής, αλλά ουσιαστικά η έκτη συνεχή
χρονιά διακυβέρνησης του Δήμου από εσάς , διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή και σε
ένα δύσκολο από κάθε άποψη κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον λόγω κορονοϊού. Αλλά και όχι
μόνο… και σε ένα δημοτικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές….. προηγούμενο του οποίου δεν έχει υπάρξει…. και που ουσιαστικά επιχειρήθηκε η κατάλυση της δημοκρατίας δημιουργώντας αλλοπρόσαλλες και προβληματικές δημοτικές αρχές της μειοψηφίας!
Ο Δημοτικός ισολογισμός, έχει δύο κυρίως διαστάσεις, την οικονομική και την πολιτική… Στον
ισολογισμό αποτυπώνονται πολλά αριθμητικά δεδομένα. Πίσω όμως από τους αριθμούς πρέπει
και επιβάλλεται να υπάρχει το παραγόμενο δημοτικό έργο. Ένα έργο που θα έχει συμβάλλει στην
επίλυση των προβλημάτων της πόλης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το έργο
αυτό κρίθηκε στις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές πριν ένα χρόνο όπου η εκλογική έκφραση του
λαού του Ηρακλείου, κατέγραψε συγκεκριμένες κυρίαρχες δυνάμεις, με σαφή και ξεκάθαρο
τρόπο.
Δυστυχώς όμως, στο πιο όμορφο πολίτευμα που επινόησε η ανθρώπινη ύπαρξη, αυτό της Δημοκρατίας, η παραποίησή της από τους κρατούντες, στα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών,
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ήταν τραγική και ακατανόητη…, καταργώντας κάθε έννοια δημοκρατίας,
τότητα στις μειοψηφικές δυνάμεις να μετατραπούν σε πλειοψηφικές.

παρέχοντας τη δυνα-

Αυτά όπως και άλλα πολλά…. Δυστυχώς, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα…
Ο λαός όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, και με βάση την αρχή της απλής αναλογικής, έδωσε τα μηνύματά του, αυτά της σύνθεσης, της συνεργασίας , της συνύπαρξης, της συνδιαμόρφωσης,
κάτι που εσείς σαν δημοτική αρχή της μειοψηφίας, επιμελώς και με τρόπους ιδιαίτερου τακτικισμού, απεμπολήσατε και συνεχίζετε να το πράττετε μέχρι και τώρα… με τερτίπια και συνθηκολογήσεις- εγκλωβισμένοι σε στερεότυπα και αναχρονιστικές σκέψεις που σας κρατούν κολλημένους στο χτες. Κρυβόμενοι ουσιαστικά πίσω από εμπάθειες ή και εμμονές, εξομαλύνσεις
διαπροσωπικών σχέσεων, κοινές υπουργικές αποφάσεις και διατάξεις κ.α
Προσπαθείτε εναγωνίως να παράξετε καινούρια επιστήμη, και να μας πείσετε γι’ αυτό, του ότι
μπορεί κάνεις να κρατάει ταυτόχρονα πολλά καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Με έναν τρόπο εγωιστικό, ενίοτε και αλαζονικό, όπου καθημερινά η μια αποτυχία έρχεται να διαδεχτεί την άλλη,
με οπισθοδρομήσεις, παλινωδίες, λάθη, παραλήψεις κ.α., με αποτέλεσμα το παραγόμενο δημοτικό έργο να είναι ελάχιστο, πολλά έργα να χρονίζουν και να λιμνάζουν, πηγαίνοντας πίσω
κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα του δήμου μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαφές πως όλα αυτά πιστώνονται εν τέλη στην πλάτη του πολίτη….. γιατί επίσης είναι σαφές ότι δική σας αποτυχία, είναι αποτυχία του πολίτη και της πόλης.
Κυρίες και κύριοι,
Σ έναν κόσμο που αλλάζει και μεταβάλλεται διαρκώς με ταχύτητες ασύλληπτες, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε με εξωστρέφεια, ευελιξία, ανοιχτούς ορίζοντες και ομαδικό πνεύμα.
Πρέπει να λειτουργούμε χωρίς περιστροφές, εμμονές και στερεότυπα, τα οποία μας αποπροσανατολίζουν από την πραγματικότητα και μας βγάζουν από το σωστό, παραγωγικό και τον αποτελεσματικό δρόμο!
κ. Πρόεδρε, όλο αυτό, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, έχει μεγάλο αντίκτυπο στον πολίτη αυτόν
καθ’ αυτόν, και εν γένη στην πόλη μας, που από εμάς, περιμένει πρότυπες συμπεριφορές και
ενέργειες καθώς και δράσεις που θα έχουν συγκριμένο παραγόμενο έργο, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μεγάλη προστιθέμενη αξία!
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι,
Δεν θέλω να μπω στην αριθμολογία, αναλύοντας το πλήθος των αριθμητικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην εισήγηση σας που είναι και πολλά και πολύ εξειδικευμένα και τα οποία
είμαι σίγουρος ότι θα κουράζουν.
Επιτρέψτε μου όμως, μια μικρή αναφορά σε κάποια αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τις ανείσπρακτες οφειλές, γιατί πρέπει να ενημερωθεί το σώμα. Μας επιρρίπτατε αδίκως ευθύνες, ότι με
την οικονομική πολιτική που είχαμε ασκήσει όταν είμαστε δημοτική αρχή, βάλαμε «Βόμβα» στο
ταμείο του Δήμου γιατί σας κληροδοτήσαμε ανείσπρακτες οφειλές που ναρκοθετούσαν τη λειτουργία του δήμου και έβαζαν εμπόδια στην υλοποίηση του δημοτικού έργου.
Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα, συνεχίζουν να είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα και επί των ημερών
σας, που φαίνονται ότι γιγαντώνονται και ανεβαίνουν με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης .
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Από την άλλη είναι οξύμωρο να αποτυπώνονται «ΚΕΡΔΗ» σε ένα δήμο, σύμφωνα με τους
πίνακες της εισήγησή σας, και είναι σαφές ότι επιβάλλεται, «ως υπηρέτες της κοινωνίας του Ηρακλείου», να επιστραφούν άμεσα στους πολίτες ανταποδοτικά.
Τέλος, κ. Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι,
Είναι γνωστό στους πολίτες του Ηρακλείου ότι
τα 5 +1 τελευταία χρόνια….. έχει επιβραδυνθεί η αναπτυξιακή πορεία της πόλης, έχουν χαθεί
ευκαιρίες, υπάρχει στασιμότητα σε σημαντικά θέματα και έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα που ζητούν άμεσα λύσεις.
Επιβάλλεται να υπάρξει αλλαγή ρότας και πλεύσης .
Η επόμενη δημοτική περίοδος, οφείλει και επιβάλλεται να ξεπεράσει τις όποιες αδυναμίες της νυν,
να αυξήσει τις ¨στροφές¨ της ¨δημοτικής μηχανής¨ και να εφαρμόσει άμεσα, στην πράξη και όχι
στα λόγια, ένα ρεαλιστικό αναπτυξιακό και επιχειρησιακό σχέδιο που θα έχει στο επίκεντρο του
τον άνθρωπο. Ένα σχέδιο αποτελεσματικό, που θα πρωταγωνιστούν οι ανταποδοτικές δαπάνες. Ο
μόχθος και ο ιδρώτας των δημοτών που έχει συγκεντρωθεί στο δημοτικό ταμείο με «Κέρδη» όπως
τα αναφέρετε, πρέπει να τους επιστραφεί με την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες που ασφυκτιούν κυρίως λόγω της πρωτόγνωρης πανδημίας που έχει πλήξει το
Δήμο μας, αλλά και της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε. Να τους επιστραφεί με παρεμβάσεις και σημαντικά έργα καθώς και δράσεις που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και θα
επιλύουν τα προβλήματα της καθημερινότητας καθώς και τη βιωσιμότητα και που θα δημιουργεί
ιδιαίτερη αξία του να είναι κανείς κάτοικος αυτής της πόλης και αυτού του Δήμου!
Για όλους τους παραπάνω λόγους, εμείς, ως παράταξη «Ηράκλειο 3.7.5» καταψηφίζουμε τον
Απολογισμό-Ισολογισμό 2019, διαφωνώντας ριζικά με τον τρόπο διακυβέρνησης του Δήμου μας,
σε θέματα τόσο οικονομικής λειτουργίας του, όσο και γενικότερης πολιτικής φιλοσοφίας.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» κ. Ηλίας Λυγερός
ανέφερε ότι δεν διαφωνεί με το λογιστικό σκέλος, αλλά καταψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας,
καθότι διαφωνεί με την πολιτική της δημοτικής αρχής που αποτυπώνεται στους προϋπολογισμούς
και απολογισμούς.
Ακολούθως ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Βρύσαλης Δημήτριος πήρε
το λόγο και είπε ότι, με τον απολογισμό αποδυκνύεται η εφαρμογή από τη δημοτική αρχή της
αντιλαϊκής πολιτικής που είχαν καταγγείλει κατά τη συζήτηση του αντίστοιχου προϋπολογισμού
και για το λόγο αυτό καταψηφίζει τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους
2019.
Στη συνέχεια ο επικεφαλης της παράταξης «Συν Εργασία για Το ΗΡΑΚΛΕΙΟ» κ.
Κουκιαδάκης Ευριπίδης δήλωσε παρών για τη λήψη της απόφασης αυτής.
Κατόπιν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Συν+Πράξη Δημοτών Ηρακλείου – Άμεση
Δημοκρατία » κ. Καραπιδάκης Γεώργιος δήλωσε ότι : «Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα
χρήσης και κυρίως ο απολογισμός δαπανών δεν απεικονίζουν μόνο την οικονομική λειτουργία του
Δήμου. Δείχνουν και πως εξυπηρετήθηκε ο δημότης. Δείχνουν πως η οικονομική λειτουργία της
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περυσινής χρήσης συνέβαλε στο να λυθούν τα προβλήματα της πόλης και τέλος ποια είναι η σχέση
που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς σε σχέση με το παραγόμενο δημοτικό έργο.
Τι σημαίνει ένας δήμος να παρουσιάζει κέρδη και μάλιστα να τα αυξάνει ετησίως με μια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 38,8% από 5,3 εκατομμύρια καθαρά κέρδη χρήσεως στα 7,4 εκατομμύρια;
Ανάλογα ερωτηματικά αφήνει και ο Λογαριασμός Διαθεσίμων του Δήμου. Το 2019 είχαμε ταμείο
(διαθέσιμα) 53.891.023,31 € τα οποία τα αυξήσαμε κατά 1,5 εκατομμύριο από το 2018.
Για την ιστορία αναφέραμε ότι ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας του δήμου Ηρακλείου είναι
5,75!!!
Σε έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών το 2017 που αναλύονται Αριθμοδείκτες σε 289 δήμους με δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις την περίοδο 2011-2015,
ο μέσος δείκτης ταμειακής ρευστότητας στην πενταετία κυμαίνεται από 0,52 μέχρι 1,82 το 2015.
Υπερβολικά μεγάλος δείκτης σημαίνει μη αποδοτική συσσώρευση ρευστών στοιχείων στις επιμέρους κατηγορίες.
Υπερβολικά αυξημένη ρευστότητα σημαίνει ότι τα διαθέσιμα που αφορούν τη συγκεκριμένη
χρήση δεν μπορούν να διατεθούν (αποδοτικά και αποτελεσματικά) για τους προοριζόμενους σκοπούς.
Τέλος, η αύξηση των διαθεσίμων σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του τεχνικού
προγράμματος βγάζει πολλά συμπεράσματα.
Νοιαζόμαστε για τους αριθμούς επειδή νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους.
Νομίζουμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι, από την οικονομική χρήση, να προκύπτει θετικό αποτέλεσμα τέτοιο ώστε να δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για κοινωνικό μέρισμα μέσα
από τη δυνατότητα αυξημένων επενδύσεων ή δαπανών για βελτίωση της καθημερινότητας του
δημότη, για την δημιουργία υποδομών, έργων κλπ.
Αυτή η βελτιωμένη κερδοφορία, μήπως αν δεν ήταν και τόσο βελτιωμένη, να δημιουργούσε ένα
πλεόνασμα δράσεων και έργων που θα συνέβαλε στο να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης;
Μήπως, αν το πλεόνασμα του Δήμου ήταν μικρότερο, να είχε σταθεί καλύτερα στις νέες συνθήκες
που δημιουργούνται και να είχε επιστρατεύσει περισσότερους πόρους για την υποστήριξη και την
ανακούφιση του δημότη;
Η απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις για την παράταξή μας είναι ΝΑΙ και για αυτό καταψηφίζουμε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης και κυρίως τον απολογισμό δαπανών.»
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. 516/2020 σε Ορθή Επανάληψη 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. 516/2020 σε Ορθή Επανάληψη απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, τα στοιχεία που συνοδεύουν τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό του Δήμου Οικονομικού έτους 2019, τη συζήτηση που έγινε, τις διατάξεις του άρθρου
163 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, τις διατάξεις
του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184
παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-32020) άρθρο 10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Για την έγκριση της παραπάνω εισήγησης ψήφισαν θετικά οι κ.κ.: Αγγελάκης Νικόλαος,
Αναστασάκης Ιωάννης, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Βουρεξάκης Γεώργιος, Καλογεράκη –
Αρχοντάκη Στυλιανή, Καναβάκη Μαρία, Καραντινός Γεώργιος, Λεμονή Θεοδώρα, Παπαδάκη –
Σκαλίδη Ειρήνη, Πασπάτης Γρηγόριος, Παττακός Μαρίνος, Πλεύρη Αριστέα, Κώνστας Χρήστος,
Νιωτάκης Γεώργιος, Περισυνάκης Αντώνιος, Σισαμάκης Γεώργιος, Σχοιναράκη – Ηλιάκη
Ευαγγελία, Κασωτάκης Στέφανος και Βασιλάκης Εμμανουήλ, ενώ μειοψήφησαν οι κ.κ.:
Αγριμανάκης Γεώργιος, Γιαλιτάκης Νικόλαος, Γιαουρτάς Δημήτριος, Δροσίτης Ιωάννης,
Καλονάκη Ιωάννα, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη, Κουράκης Ιωάννης, Μακαρόνας Γρηγόριος,
Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος, Σενετάκη Ειρήνη, Στειακάκης Γεώργιος, Χαιρέτης Εμμανουήλ,
Ψαρράς Ιωάννης, Δοκιανάκης Σπυρίδων, Καλουδιώτη Μαρία, Λυγερός Ηλίας, Μανδαλάκης
Γεώργιος, Τσατσάκης Αναστάσιος, Βρύσαλης Δημήτριος, Κασαπάκης Μιχαήλ, Ινιωτάκης Πέτρος
και Καραπιδάκης Γεωργιος οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη λήψη της απόφασης αυτής.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης δήλωσε παρών κατά τη λήψη της
απόφασης αυτής.
Από την παραπάνω ψηφοφορία προκύπτει ότι δεν συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία των
παρόντων μελών του Δ.Σ. και ως εκ τούτου η παραπάνω εισήγηση απορρίπτεται.

΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία
Ηράκλειο
25 / 09 / 2020
Ο Γραμματέας
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