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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 172 

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

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ.  19) 

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

Περίληψη: Έγκριση του ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 

του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 528/2022 σε ορθή επανάληψη, 

Οικονομικής Επιτροπής). 
==================================================================

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συνεδρίασε σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση στο 

Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 163 του Νόμου 3463/2006 και των άρθρων 41, 74 

και 78 του Ν. 4954/2022 (Α’136),  σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου  2022, ύστερα από την αριθμ. 

66.613/14-7-2022 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, Ξυλούρη - Ξημέρη Μαρία, Παπαδάκη - Σκαλίδη Ειρήνη, Πασπάτης Γρηγόριος, 

Παττακός Μαρίνος, Περισυνάκης Αντώνιος, Πλεύρη Αριστέα, Σενετάκη Ειρήνη, Σισαμάκης 

Γεώργιος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά, Στειακάκης Γεώργιος, Συγγελάκη Δέσποινα, 

Σχοιναράκη - Ηλιάκη Ευαγγελία, Τσατσάκης Αναστάσιος, Χαιρέτης Εμμανουήλ,  Ψαρράς 

Ιωάννης. 
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Οι απόντες κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 66.613/14-7-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου 

και είναι οι κ.κ.: Αγαπάκης Δημήτριος, Αγριμανάκης Γεώργιος, Αθανασάκης Αριστείδης, 

Αναστασάκης Ιωάννης, Βατσινάς Φανούριος, Γιαλιτάκης Νικόλαος, Δροσίτης Ιωάννης, 

Ζαμπετάκης Φανούριος, Καλονάκη Ιωάννα, Κασωτάκης Στέφανος, Κόκκορη - Παπαδάκη  

Ελένη, Παττακός Μαρίνος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά και  Στειακάκης Γεώργιος. 

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:  1ο   Ημερήσιας Διάταξης  

      Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. πρωτ. 56.780/21-06-2022 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων - Οικονομική 

Επιτροπή) του Δήμου,  η οποία έχει ως εξής:  
                                                                           

«Σας στέλνουμε αντίγραφο της παρακάτω απόφασης :  

  

    Με αριθμ. 528/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ7ΟΩ0Ο-ΥΕΖ) και χρονολογία 14-06-2022 της Οικονομικής 

Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα: «Έγκριση του ισολογισμού - αποτελεσμάτων 

χρήσης έτους 2021 του Δήμου Ηρακλείου». 

          

    Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η αριθμ. 528/2022 σε ορθή επανάληψη 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

 

                                                                                                        ΑΔΑ ΨΠ7ΟΩ0Ο-ΥΕΖ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

                                                                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 528 

(Αριθμός πρακτικού 26) 

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

Καναβάκη Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, 

Αναστασάκη Ιωάννη, Βουρεξάκη Γεωργίου, Δοκιανάκη Σπυρίδωνα, Παπαδάκη – Σκαλίδη 

Ειρήνη  τακτικών μελών και Παττακού Μαρίνου αναπληρωματικού μέλους.  

Απόντων των τακτικών μελών κ.κ Αγαπάκη Δημητρίου, Αγριμανάκη Γεωργίου, Αρχοντάκη – 

Καλογεράκη Στυλιανής, Γιαλιτάκη Νικολάου και Περισυνάκη Αντωνίου, τακτικών μελών, οι 

οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 14-06-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 

μ.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, καθώς και το ΦΕΚ 2676/31-

05-2022  τεύχος Β΄. 

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.53432/10-06-2022 πρόσκληση της κας Προέδρου, 

παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής, υπάλληλοι του Δήμου Κουνάλη Κατερίνα 

και Φιλιππίδου Ειρήνη. 

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση. 
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Θέμα 4ο : «'Εγκριση του ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 του Δήμου 

Ηρακλείου ». 

  Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.53312/10-6-2022 

έγγραφο του Τμήματος Διπλογραφικού του Δήμου Ηρακλείου, 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  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 2021 σύμφωνα 

με 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 συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και συμμετέχουν η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Διπλογραφικού κα Ελένη Πρινιωτάκη και ο υπάλληλος του Τμήματος κ.Νίκος 

Ταβερναράκης, προκειμένου να εισηγηθούν το θέμα. 

  Ακολούθως η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τις οικονομικές 

καταστάσεις του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2021 και πρότεινε 

να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας.  

  Τo μέλoς της Επιτροπής κ.Σπυρίδωνας Δοκιανάκης αναφέρει τα ακόλουθα : “Οι Ενεργοί 

Πολίτες θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι δεν διαφωνούν με την λογιστική αποτύπωση των 

οικονομικών μεγεθών του Δήμου Ηρακλείου, όπως αυτά αναφέρονται στην προτεινόμενη έκθεση 

της οικονομικής επιτροπής και το σχετικό προσάρτημα του ισολογισμού, ούτε θεωρούν  ότι 

υπάρχει κάτι μεμπτό ή μη διαφανές, αλλά καταψηφίζουν την εισήγηση για πολιτικούς λόγους, 

καθώς έχουν διαφωνήσει συνολικά με τον προϋπολογισμό σε σχέση με τους προσανατολισμούς 

και τις προτεραιότητές του. Όσον αφορά το πολιτικό σκέλος θα τοποθετηθούν αναλυτικά στην 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”. 

 

Η πρόταση της κας Προέδρου έγινε δεκτή από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και στη 

συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.             

  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Το με αριθ.πρωτ.53312/10-6-2022 έγγραφο του Τμήματος Διπλογραφικού του Δήμου 

Ηρακλείου και τα συνημμένα σε αυτό : πίνακα ισολογισμού (11η χρήση -1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2021) και το προσάρτημα της 31ης Δεκεμβρίου 2021.    

2.  Την με αριθμό 527/2022 απόφασή της με θέμα : «΄Εγκριση του απολογισμού έτους 2021 

του Δήμου Ηρακλείου ».  

3. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019, του 

Ν.4735/2020,  καθώς και το ΦΕΚ 2676/31-05-2022  τεύχος Β΄. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού 

έτους 2021, εγκρίνει επίσης το περιεχόμενο της ακόλουθης έκθεσης της Οικονομικής 

Επιτροπής και εισηγείται την έγκριση όλων των ανωτέρω από το Δημοτικό Συμβούλιο :  
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«ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου 

για τη χρήση 2021 

Κύριοι , 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 11ο Ισολογισμό του νέου Καλλικρατικού 

Δήμου μας, της χρήσης 2021. 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 31/12/2021 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 500.975.625,15 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 

ευρώ 213.617.488,22 , η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

287.358.136,93. 

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

1/1/2021 - 31/12/2021 ανέρχονται συνολικά σε ευρώ  10.311.132,85 και αναλυτικά 

περιγράφονται στον πίνακα μεταβολών παγίων στοιχείων στο  «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ». 

Οι  μεταβολές των παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής :  

▪  Εδαφικές Εκτάσεις € 0,00 

▪ Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων € 2.470.161,22 

▪ Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις € 898.663,28 

▪ Μεταφορικά μέσα € 308.400,40 

▪  Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός € 1.711.435,28 

▪  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση € -1.326.684,38 

▪  Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως € 6.249.157,05 

                Σύνολο € 10.311.132,85 

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 31/12/2021 ανήλθαν σε ευρώ 13.605.908,89  έναντι ευρώ 13.334.971,06  το 2020.          

1.3. Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης που κατέχονταν από τον Δήμο την 31/12/2021 

αναλύονται ως εξής  :    

    
% 

συμμετοχής 

Αξία 

αποτιμήσεως 

1 Δ.Ε.Υ.Α.Η. 99% 45.236.571,84 

2 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΕ 
99% 841.836,60 

3 
ΔΕΠΑΝΑΛ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
99% 27.107.433,74 
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4 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΗ 
100% 500.000,00 

5 

Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

100% 500.000,00 

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ 12,61% 28.671,31 

7 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ   2.000,00 

8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ   800,00 

9 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   700,00 

  Σύνολο   74.218.013,49 

2.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

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

την 31/12/2021 σε  ευρώ 104.797.496,52  έναντι ευρώ 106.481.741,74 την 31/12/2020. Για την 

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

έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ύψους ευρώ 84.362.777,02. 

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 447.360,27 ευρώ που αφορά διαφορά βάση της ημερήσιας συμφωνίας 

ταμείου της 31/12/2021 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 των 38.761,79 ευρώ που αφορά επιστροφή φόρου για την χρήση του 2019 

προς τον Δήμο Ηρακλείου. 

δ. Το ποσό των 3.356,15 ευρώ που αφορά επιστροφή φόρου για την χρήση του 2021 

προς τον Δήμο Ηρακλείου. 

4. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Πρόκειται για συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο των παρακάτω επιχειρήσεων: 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Μετοχές/ 

τεμάχια 

Αξία 

αποτιμήσεως 

1 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.E. 5.309 15.502,28 

 Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -3.210,84 
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2 «ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ZAROS 2.912 14.530,88 

 Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -4.812,61 

3 A.K.O.M.  & M.A.E. 143 4.508,11 

 Μείον Πρόβλεψη αποτίμησης   -3.733,39 

4 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 60,71 

 ΣΥΝΟΛΟ  22.845,14 

5.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2021 ανέρχονταν σε ευρώ  39.262.583,39 €. Το 

ποσό αναλύεται ως εξής:  

    
Υπόλοιπα 

31/12/2021 

Υπόλοιπα 

31/12/2020 

1. Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου € 2.412,31 57.711,17 

2. Καταθέσεις όψεως € 39.260.171,08 43.266.878,63 

    Σύνολο € 39.262.583,39 43.324.589,80 

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 
€ 2.302.757,05 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από ΤΑΠ εισπρ. από Δ.Ε.Η € 449.747,05 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από δημοτικό φόρο εισπρ. από 

Δ.Ε.Η  
€ 953.428,60 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  από τόκους € 217.762,44 

Σύνολο € 3.923.695,14 

Έξοδα επόμενων χρήσεων :     

Έξοδα επόμενων χρήσεων – Τέλη κυκλοφορίας € 31.384,84 

Σύνολο € 31.384,84 

Γενικό Σύνολο € 3.955.079,98 

 

7. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2021 ανέρχονταν σε 393.605.324,58 ευρώ και 

αναλύονται ως εξής: 

Λογαριασμοί   
Υπόλοιπα 

31/12/2021 

Υπόλοιπα 

31/12/2020 

Κεφάλαιο  € 243.357.789,49 245.435.605,34 

Δωρεές παγίων € 118.662,52 118.662,52 

Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων € 119.564.850,32 122.519.517,58 
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Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην 

τρέχουσα αξία 
€ 447.862,61 451.197,37 

Αποτελέσματα -  Πλεόνασμα εις νέον € 30.116.159,64 35.560.703,23 

Σύνολα € 393.605.342,58 404.085.686,04 

Η μεταβολή στο κεφάλαιο του Δήμου κατά ευρώ 2.077.815,85 προκύπτει από την 

αποδοχή της καθαρής θέσης του τομέα άρδευσης που περιήλθε στις αρμοδιότητες του Δήμου, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 271/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

Σύνολο επιχορηγήσεων παγίων μέχρι 1/1/2021 € 122.519.517,58 

Πλέον:  Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων χρήσης 2021 € 4.787.923,25 

Σύνολο εισπραχθέντων  επιχορηγήσεων παγίων 

μέχρι  31/12/2021 
€ 127.307.440,83 

Μείον :  Αναλογούσες αποσβέσεις χρήσης 2021 € 6.533.528,08 

Μείον : μεταφορά σε έσοδα επιχορηγήσεων που 

χρηματοδότησαν δαπάνες   
€ 1.209.062,43 

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων παγίων Επενδύσεων € 119.564.850,32 

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Κατά την απογραφή έναρξης 1/1/2021 ο λογαριασμός Προβλέψεις (44) εμφανίζει 

υπόλοιπο ποσού 88.706.421,99 ευρώ. Στη χρήση 2021  σχηματίστηκε νέα πρόβλεψη από 

αγωγές τρίτων κατά του Δήμου ποσού 208.300,35 ευρώ , που τα ποσά αυτά επιβάρυναν τα 

αποτελέσματα χρήσης 2021. Επίσης  το ποσό των 108.594,32 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 

88.806.128,02  ευρώ την 31/12/2021 και αποτελείται από : α. σχηματισμένη πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων 84.362.777,02 ευρώ  β. σχηματισμένη πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 883.008,21 ευρώ  και γ. σχηματισμένη πρόβλεψη 

από Αγωγές Τρίτων κατά του Δήμου 3.560.342,79 ευρώ. 

9. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

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

20.345.931,02 την 31.12.2021 και αφορά Δάνεια του Τ.Π.Δ (ποσό 2.166.185,85 ευρώ),  

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ποσό 18.117.883,62 ευρώ) και Δάνεια από Παγκρήτια 

(ποσό 61.861,55 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 31/12/2021 ανέρχονταν σε 

7.195.419,36 ευρώ έναντι αντίστοιχων υποχρεώσεων στην προηγούμενη χρήση  5.957.083,22 

ευρώ και αναλύονται ως εξής: 

    ΧΡΗΣΗ 2021 ΧΡΗΣΗ 2020 
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1. Προμηθευτές € 3.704.996,54 2.688.476,74 

3. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη € 220.980,97 183.558,72 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί € 607.171,89 369.743,57 

5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόμενη χρήση 
€ 1.544.610,00 1.721.642,00 

6. Πιστωτές διάφοροι € 1.117.659,96 993.662,19 

          Σύνολο € 7.195.419,36 5.957.083,22 

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 
€ 2.764.089,89 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από προμήθεια ΔΕΗ € 106.031,39 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από μεταβίβαση % επί εισπρατ. 

ΔΕΗ 
€ 58.607,17 

Μουσικός Αύγουστος € 29.347,03 

Ταξίδι Ισπανίας € 111.768,16 

Σύνολο € 3.069.843,64 

12.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικά τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31/12/2021 και της 31/12/2020 αντίστοιχα, 

έχουν ως εξής :  

12.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     ΧΡΗΣΗ 2021 ΧΡΗΣΗ 2020 

Β.  Έξοδα εγκαταστάσεως  € 1.118.458,43 562.398,66 

Γ.  Πάγιο ενεργητικό € 361.586.650,42 364.238.090,49 

Δ.  Κυκλοφορούν ενεργητικό  € 61.999.680,77 67.583.929,75 

Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί € 3.955.079,98 6.579.733,62 

Σύνολο Ενεργητικού € 428.659.869,60 438.964.152,52 

 

12.2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ   ΧΡΗΣΗ 2021 ΧΡΗΣΗ 2020 

Α.  Ίδια κεφάλαια  € 393.605.324,58 404.085.686,04 

Β. Προβλέψεις € 4.443.351,00 4.343.644,97 

Γ.  Υποχρεώσεις € 27.541.350,38 27.070.101,87 

Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού € 3.069.843,64 3.464.719,64 

Σύνολο Παθητικού € 428.659.869,60 438.964.152,52 

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
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13.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2021 ανήλθαν στο ποσό των 

55.021.161,86  ευρώ  έναντι  51.629.242,31  ευρώ στην προηγούμενη χρήση. 

 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 

7.097.749,25 ευρώ, τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού 6.031.542,56 ευρώ και τα έσοδα 

από προβλέψεις ποσού 108.594,32 ευρώ τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα 

ανήλθαν στο ποσό των 68.259.047,99  ευρώ.   

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2021 συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα της 

προηγούμενης χρήσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Κ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΧΡΗΣΗ 

2021 

ΧΡΗΣΗ 

2020 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

71 Πωλήσεις προϊόντων 10.131,00 6.125,50 65,39% 

72 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-

πρόστιμα 
8.193.642,25 6.694.221,53 22,40% 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 19.111.667,32 18.702.399,31 2,19% 

74 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 27.140.128,34 25.403.662,99 6,84% 

75 
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 

και δωρεές 
149.021,41 198.794,99 -25,04% 

76 Έσοδα κεφαλαίων 416.571,54 624.037,99 -33,25% 

  Σύνολο Οργανικών Εσόδων (Α) 55.021.161,86 51.629.242,31 6,57% 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 7.097.749,25 6.808.016,55 4,26% 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 6.031.542,56 7.272.185,98 -17,06% 

84 Έσοδα από  προβλέψεις 108.594,32 447.264,54 -75,72% 

  Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) 13.237.886,13 14.527.467,07 -8,88% 

  Γενικό Σύνολο (Α)+(Β) 68.259.047,99 66.156.709,38 3,18% 

13.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2021 συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα της 

προηγούμενης χρήσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:   

Κ.Λ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΧΡΗΣΗ 2021 ΧΡΗΣΗ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

20 Εμπορεύματα 35.967,02 13.445,94 167,49% 

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών 2.158.567,31 1.673.223,22 29,01% 

26 Ανταλλακτικά Παγίων 158.956,28 121.431,17 30,90% 

  Σύνολο αναλώσεων 2.353.490,61 1.808.100,33 30,16% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 26.688.764,61 24.950.638,12 6,97% 

61 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
3.142.805,03 1.768.432,89 77,72% 

62 Παροχές τρίτων 10.454.303,33 8.131.926,28 28,56% 

63 Φόροι-τέλη 234.767,87 239.264,12 -1,88% 

64 Διάφορα έξοδα 9.537.720,91 4.977.820,76 91,44% 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 375.603,93 406.729,25 -7,65% 
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66 

Αποσβέσεις παγίων 

ενσωματωμένες στο λειτουργικό 

κόστος 

13.605.908,89 13.334.971,06 2,03% 

67 

Παροχές -χορηγίες -

Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-

Δωρεές 

4.536.159,57 5.135.873,46 -11,68% 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων 68.576.034,14 58.945.655,94 16,34% 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 137.916,73 223.978,50 -38,42% 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.427.849,75 2.193.058,21 10,71% 

83 Προβλέψεις για έξοδα 208.300,35 2.065.221,54 -89,91% 

  Σύνολο Εκτάκτων εξόδων 2.774.066,83 4.482.258,25 -38,11% 

  Γενικό Σύνολο Δαπανών 73.703.591,58 65.236.014,52 12,98% 

13.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 52.569.715,10 ευρώ.  Τα 

έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 17.863.760,97 ευρώ, τα 

έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 120.444,75 ευρώ και τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 375.603,93 ευρώ. Το συνολικό κόστος 

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

ποσό των 70.929.524,75 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,75% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 137.916,73, 

τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 2.427.849,75 ευρώ και οι προβλέψεις για 

έκτακτους κινδύνους ποσού 208.300,35 ευρώ, προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 

2021, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των 73.703.591,58 ευρώ παρουσιάζοντας τελικώς αύξηση 

κατά 12,98%  σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Τα οργανικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 55.021.161,86 ευρώ  παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 6,57% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αν προστεθούν τα έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα ποσού 7.097.749,25 ευρώ , τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού 

6.031.542,56 ευρώ και τα έσοδα από προβλέψεις ποσού 108.594,32 ευρώ προκύπτουν τα 

συνολικά έσοδα της χρήσης 2021 τα οποία ανέρχονται σε 68.259.047,99 ευρώ παρουσιάζοντας 

τελική αύξηση κατά 3,18% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2021 ποσού 68.259.047,99 

ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2021 ποσού 73.703.591,58 ευρώ αποτελεί το 

έλλειμα (ζημία) της χρήσεως 2021 το οποίο ανέρχεται σε 5.444.543,59 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  € 19.121.798,32 

Έσοδα από φόρους - εισφορές – πρόστιμα – 

προσαυξήσεις  
€ 8.193.642,25 

Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό  € 23.591.346,35 

Σύνολο Τακτικών Εσόδων € 50.906.786,92 

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 52.569.715,10 

Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως € -1.662.928,18 

Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) € 3.697.803,40 
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Σύνολο € 2.034.875,22 

Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  € 17.863.760,97 

              2. Έξοδα δημοσίων σχέσεων  € 120.444,75 

Μερικά  αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως € -15.949.330,50 

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι  € 416.571,54 

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι  € 375.603,93 

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης € -15.908.362,89 

Πλέον:  1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 7.097.749,25 

              3 .Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 6.031.542,56 

              4. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  € 108.594,32 

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 137.916,73 

              3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 2.427.849,75 

             4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους € 208.300,35 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΖΗΜΙΕΣ € -5.444.543,59 

14. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

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

οικονομικών καταστάσεων  της χρήσεως 2021 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 παρουσιάζεται εύλογα στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021. Το αποτέλεσμα της κλειόμενη χρήσης 

επηρεάστηκε κυρίως : 

-  από το κόστος ύδρευσης μετά τον συμψηφισμό οφειλών Δήμου-ΔΕΥΑΗ (ευρώ 1.200.000 

περίπου), από την αύξηση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος (ευρώ 1.000.000 περίπου), την 

αύξηση του κόστους μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων (ευρώ 600.000 περίπου), 

την αύξηση του κόστους των αναλώσεων αποθεμάτων (ευρώ 550.000 περίπου), την αύξηση 

του κόστους της αμοιβής αστικού ΚΤΕΛ (ευρώ 260.000 περίπου) και του κόστους προς 

ΕΣΔΑΚ (ευρώ 300.000 περίπου), καθώς και  

- από δαπάνες που καταβλήθηκαν για πρώτη φορά το 2021 όπως : η καταβολή επιχορήγησης 

από ίδια έσοδα σε ΔΕΠΑΝΑΛ & Α.Α.Η. για κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών λόγω covid 

(ευρώ 460.000 περίπου), η καταβολή μέσων ατομικής προστασίας στους υπάλληλους (ευρώ 

400.000 περίπου), η δαπάνη για Ψηφιακές παραγωγές Heraklion arts and culture (ευρώ 

470.000 περίπου) και η δαπάνη για λειτουργία minibus (ευρώ 130.000 περίπου). 

           Ο Δήμος Ηρακλείου έχει  κεφαλαιακή επάρκεια, ο δανεισμός ανέρχεται στο 6% των 

Ιδίων κεφαλαίων και οι λοιπές υποχρεώσεις στο 1% των Ιδίων κεφαλαίων, καθώς και ότι ο 

δείκτης κεφαλαίου κίνησης προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχεται στο 125%. 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και του προσωπικού του 
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Δήμου, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού 

και της Διοίκησης του Δήμου».  

 

Τo μέλoς της Επιτροπής κ.Σπυρίδωνας Δοκιανάκης διαφωνεί με τη λήψη της απόφασης αυτής 

και καταψηφίζει, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας.» 

 

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

Επιτροπής, ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021, το προσάρτημα του Ισολογισμού της 

31ης Δεκεμβρίου 2021, η 'Έκθεση Τακτικού ελέγχου χρήσεως 2021 του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των οποίων έλαβαν 

γνώση και βρήκαν ότι έχουν καλώς.    

 

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρίσκονται η  εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΟΛ 

Ορκωτοί Λογιστές κ. Κουκουριτάκη Στυλιανή, 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,  

 

Συζητάμε απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 

του έτους 2021 και καλούμαστε να αποφασίσουμε για την έγκρισή τους. 

Να διατυπώσουμε λοιπόν εξαρχής, ώστε να το λάβουμε υπόψη μας για την απόφασή μας, ότι 

σύμφωνα με την έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,  προκύπτει ότι 

τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες στη διαχείριση του Δήμου, οι λογιστικές αρχές που 

ακολουθήθηκαν από τον Δήμο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 

2021 είναι αυτές που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και είναι σύμφωνες με τις 

γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. 

Παράλληλα και με τη σημερινή αφορμή της συγκεκριμένης συζήτησης να πούμε ξανά ότι Ως 

Δημοτική Αρχή, έχουμε την τιμή και την ευθύνη από τους συνδημότες μας να ασκούμε τη 

διοίκηση του Δήμου και αυτό κάνουμε καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, υλοποιώντας 

το πρόγραμμά μας και συνεργαζόμενοι και με άλλες παρατάξεις , επιζητώντας τον γόνιμο 

διάλογο με όλους και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ενημέρωσης και συνεννόησης με όλες 

τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ειδικά για τα σοβαρά και μεγάλα θέματα.  

Οι πολιτικές μας προτεραιότητες εξακολουθούν να είναι η κοινωνική πολιτική, οι ευπαθείς 

ομάδες, η ισόρροπη ανάπτυξη, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών και της καθημερινότητας τους και δεν σταματούμε να κινούμαστε για την 

εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων, να αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική πηγή, να 
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εντάσσουμε έργα και δράσεις σε προγράμματα και να διεκδικούμε κονδύλια από την Κεντρική 

Διοίκηση.  

Το δημοτικό έργο και η παραγωγή του δεν έχει σταματήσει λεπτό. Παρά το αντίξοο περιβάλλον 

εσωτερικά και εξωτερικά. 

Εσωτερικά γιατί αντιμετωπίζουμε ένα δαιδαλώδες και άγονο πολλές φορές γραφειοκρατικό 

διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας και γιατί βιώνουμε μια δραματική κατάσταση στο ανθρώπινο 

δυναμικό μας, που μειώνεται διαρκώς, λόγω συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων, αποσπάσεων 

και κύκλων κινητικότητας. Το Κεντρικό Κράτος γνωρίζει τα εσωτερικά ζητήματα των ΟΤΑ 

όμως κωφεύει ή προτείνει λύσεις πυροτεχνηματικού χαρακτήρα 'όπως εποχιακό ολιγόμηνο 

προσωπικό, προσλήψεις ψίχουλα (όταν σου ζητάει ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και 

στην ιδανική περίπτωση σου εγκρίνει αριθμό που δεν μετράς ούτε στα δάχτυλα τους ενός 

χεριού) και μάλιστα σου απαντά με ειρωνεία στις αγωνιώδεις διεκδικήσεις σου "γιατί ζήτησες 

προσωπικό και δε σου δώσαμε". Έτσι για να τα λέμε και όλα εδώ μέσα. Για ευελιξία στις 

διαδικασίες δε ούτε λόγος, αντιθέτως συνεχώς νέες διατάξεις και αλλαγές. 

Εξωτερικά βιώσαμε την πανδημία, τον καιρό της καραντίνας και της πλήρους νέκρωσης κάθε 

δραστηριότητας, σηκώσαμε το βάρος , κινηθήκαμε αμέσως για να ανακουφίσουμε την 

κοινωνία, τους δημότες και τον επιχειρηματικό κόσμο. Και τώρα μετά από πλέον δύο χρόνια 

που η περίφημη κανονικότητα ελπίσαμε ότι θα αρχίσει να διαφαίνεται , η πανδημία είναι εδώ 

ακόμη σε αύξηση κρουσμάτων πάλι και δυστυχώς  περάσαμε σε μια εποχή βαθιάς αφαίμαξης 

των πάντων, με ανατιμήσεις, πληθωρισμό, ακρίβεια και αύξησης του ενεργειακού κόστους σε 

σημείο αβάσταχτο και μη διαχειρίσιμο. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτές είναι οι συνθήκες, σε αυτό το περιβάλλον βρισκόμαστε 

και με όλα αυτά καθημερινά δουλεύουμε και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατό.  

επανέρχομαι στον ισολογισμό του 2021 και οφείλουμε να αναφέρουμε ότι συντάχθηκε 

τηρώντας τις αρχές του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και η εικόνα του αποδεικνύει 

την ορθότητα της διαχείρισής του Δήμου μας, της ειλικρινούς και εποικοδομητικής μας 

συνεργασίας με το σύνολο των Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών  μας και τη νόμιμη και σωστή 

διοίκηση που ασκήθηκε και ασκείται, για αυτό σας ζητώ να ψηφίσετε θετικά απόψε. 

Κατανοητό, εύλογο και αναμενόμενο προφανώς  ότι καθένας μας έχει τη δική του πολιτική 

γνώμη και στάση και η υγιής πολυφωνία είναι δημοκρατία και η καλόπιστη κριτική χρήσιμη 

και απαραίτητη. 

όμως συνάδελφοι πρέπει να τονιστεί ότι απόψε-παρά τις πολιτικές διαφωνίες που φυσικά 

υπάρχουν και είναι απολύτως σεβαστές- καλούμαστε να εγκρίνουμε ή να μην εγκρίνουμε 

διαχειριστικά στοιχεία, λογιστικά στοιχεία,  δημοσιονομικά πραγματικά γεγονότα.  

Εδώ συζητούμε και καλούμαστε να λάβουμε απόφαση σε οικονομικά στοιχεία που έχει γίνει 

έλεγχος, είναι πιστοποιημένα και υπογεγραμμένα από ανεξάρτητο ελεγκτή και οι 

παρατηρήσεις μας θα πρέπει να άπτονται ζητημάτων που ελέγχει ο ορκωτός , δλδ η ορθή 



 

ΑΔΑ: 9ΤΘΙΩ0Ο-Φ2Σ 

 14 

εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου και η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το 

λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των δήμων. 

Γι αυτό  πρέπει να υπενθυμίσω και σήμερα ότι σύμφωνα με προγενέστερο σχετικό έγγραφο 

του ΥΠΕΣ που γνωρίζουμε όλοι και που σε προηγούμενη συνεδρίαση για το ίδιο θέμα είχε 

κατατεθεί στη  στη Γραμματεία του ΔΣ ,  είναι σαφές ότι η μη έγκριση του σημερινού θέματος 

άρα και η διόρθωση των οικονομικών καταστάσεων χρειάζεται να συνοδεύεται από τις όποιες 

σχετικές διορθώσεις. 

Ναι δε διαφωνεί κανείς ότι το ΔΣ είναι πολιτικό όργανο, συμφωνούμε στην διατύπωση και την 

έκφραση όλων των απόψεων και θέσεων, πολιτικά είναι όλες σεβαστές, είναι γόνιμο και να 

υπάρχουν , όμως η έγκριση του σημερινού θέματος είναι ξεκάθαρα τεχνικής φύσεως ζήτημα. 

Επομένως προφανώς η ψήφος είναι ευθύνη του καθενός, όμως οφείλω να εισηγηθώ να 

ψηφίσετε με αυτό το γνώμονα της έγκρισης δλδ των ελεγμένων στοιχείων.  

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους ορκωτούς 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 για τις υπηρεσίες τους.  

 

Ακολουθεί, κύριε Πρόεδρε, μια παρουσίαση από την ορκωτό κυρία Κουκουριτάκη και τα 

αρμόδια στελέχη του Δήμου είναι στη διάθεση όλων για ότι χρειαστεί.»  

       Στη συνέχεια ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηρακλείου»  

κ.Βρύσαλης Δημήτριος δήλωσε ότι απέχουν από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος.  

 

      Ακολούθως ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΣυνΕργασία για το Ηράκλειο»  

κ.Κουκιαδάκης Ευριπίδης δήλωσε ότι δε συμμετέχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας.  

 

       Κατόπιν οι  επικεφαλής των παρατάξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» κ.Κουράκης Ιωάννης, 

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Λυγερός Ηλίας και  «συν+ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» κ. Ινιωτάκης Πέτρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν 

«Κατά» στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

       Έπειτα η επικεφαλής της παράταξης «ΗράκλειΟΝ Αξίζει» κ.Σχοιναράκη Ευαγγελία και 

το μέλος του Δ.Σ. κ. Αγγελάκης Νικόλαος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «Λευκό».  

 

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

 

ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

      Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και την αριθμ. 528/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, τα στοιχεία που συνοδεύουν τον ισολογισμό του Δήμου 

Οικονομικού έτους 2021, το αρ.πρωτ. 60.822/24-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. (αρ.πρωτ. Δήμου 87.411/24-09-2020) περί 
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έγκρισης οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης, το αρ.πρωτ. 713/12-

1-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ.πρωτ. Δήμου 13.241/15-2-

2021), τη συζήτηση που έγινε, τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 163 

του Νόμου  3463/2006 και των άρθρων 41, 74 και 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ           

Για την έγκριση της παραπάνω εισήγησης ψήφισαν θετικά οι κ.κ.:  Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, 

Βουρεξάκης Γεώργιος, Καλογεράκη – Αρχοντάκη Στυλιανή, Καναβάκη Μαρία, Καραντινός 

Γεώργιος, Λεμονή Θεοδώρα, Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη, Πασπάτης Γρηγόριος, Παττακός 

Μαρίνος, Πλεύρη Αριστέα, Κώνστας Χρήστος, Συγγελάκη Δέσποινα, Περισυνάκης Αντώνιος, 

Σισαμάκης Γεώργιος και Βασιλάκης Εμμανουήλ,  

 

ενώ μειοψήφησαν οι κ.κ.: Γιαουρτάς Δημήτριος, Δημόπουλος Νικόλαος, Κουράκης Ιωάννης, 

Μακαρόνας Γρηγόριος, Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος, Ξυλούρη - Ξημέρη Μαρία, Σενετάκη 

Ειρήνη, Χαιρέτης Εμμανουήλ, Ψαρράς Ιωάννης, Δοκιανάκης Σπυρίδων, Καλουδιώτη Μαρία, 

Λυγερός Ηλίας, Μανδαλάκης Γεώργιος, Τσατσάκης Αναστάσιος, Ινιωτάκης Πέτρος και   

Καραπιδάκης Γεώργιος οι οποίοι δε συμφωνούν με τη λήψη της απόφασης αυτής. 

 

     Οι κ.κ. Σχοιναράκη – Ηλιάκη Ευαγγελία και Αγγελάκης Νικόλαος έδωσαν λευκή ψήφο 

κατά τη λήψη της απόφασης αυτής.  

 

     Οι κ.κ.Βρύσαλης Δημήτριος και Κασαπάκης Μιχαήλ απέχουν από τη λήψη της απόφασης 

αυτής. 

 

     Ο κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης δε συμμετέχει στη λήψη της απόφασης αυτής. 

 

     Από την παραπάνω ψηφοφορία προκύπτει ότι δεν συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του Δ.Σ, όμως σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 60.822/24-9-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. (αρ.πρωτ. Δήμου 87.411/24-

09-2020) περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης και 

το αρ.πρωτ. 713/12-1-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ.πρωτ. 

Δήμου 13.241/15-2-2021), δε νοείται απόρριψη Οικονομικών Καταστάσεων, δηλαδή 

Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς οι παραπάνω καταστάσεις αποτυπώνουν 

υφιστάμενα πραγματικά δημοσιονομικά γεγονότα και όχι έκφραση πολιτικής βούλησης του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

      Ως εκ τούτου η παραπάνω εισήγηση και η αρ. 528/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2021 δεν 

απορρίπτονται. 
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                                                             ΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     

                                                      Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 

                                                              Ηράκλειο   28 / 07 / 2022 

                                                              Ο Γραμματέας 


