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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 527 

(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 2369/14-5-

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. 

  

Θέμα 3ο : «'Εγκριση του απολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ηρακλείου». 

 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.4953/8-6-2022 σε ορθή 

επανάληψη έγγραφο της Δ/νσης Οικoνομικών 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 του Δήμου Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2021.  

Από τον απολογισμό αυτό προκύπτουν συνοπτικά τα παρακάτω: 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) ΕΥΡΩ 44.115606,79 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22) ΕΥΡΩ 15.642.584,96 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ ΕΥΡΩ 3.559.465,44 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΥΡΩ 14.282.226,94 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020 ΕΥΡΩ 43.801.786,21 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 121.401.670,34 

ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 81.550.611,42 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡ.2021 ΕΥΡΩ 39.851.058,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 121.401.670,34 

 

 

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

απολογισμός έτους 2021 του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την 

Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020» . 
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  Ακολούθως η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα συνημμένα στην εισήγηση της υπηρεσίας 

έγγραφα καθώς και την γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού του έτους 2021 και πρότεινε την 

έγκρισή τους.  

  Τo μέλoς της Επιτροπής κ.Σπυρίδωνας Δοκιανάκης αναφέρει τα ακόλουθα : «Στην Οικονομική 

Επιτροπή σήμερα έρχεται προς συζήτηση και έγκριση ο απολογισμός του 2021. Όπως αναφέρουμε κάθε 

χρονιά σε αυτή τη συζήτηση, όταν αναφέρεται κάποιος σε απολογισμό χρονιάς, σημαίνει ότι παρουσιάζει 

τα αποτελέσματα τα οποία έφερε η άσκηση πολιτικής του σε σχέση με τον προγραμματισμό και τις 

προσδοκίες, οι οποίες είχαν καταγραφεί στον προϋπολογισμό του 2021. Ταυτόχρονα θα έπρεπε να 

εντοπίζει τις δυσκολίες υλοποίησης του και τις αστοχίες που υπήρξαν. Το 2021 ήταν μία χρονιά όπου οι 

ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας συνεχίστηκαν. Σε λειτουργικό επίπεδο ήταν φυσιολογικό να 

επηρεαστούν και οι υπηρεσίες, σε μικρότερο ίσως βαθμό από ότι το 2020 λόγω της διαφορετικότητας 

των μέτρων. Και επειδή συνήθως οι αριθμοί αποτυπώνουν το μεγαλύτερο μέρος της αλήθειας ας κάνουμε 

μία ανάλυση επί των οικονομικών μεγεθών.Τα έσοδα αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020 από 65 εκ € σε 

πάνω από 77 εκ € (αύξηση σχεδόν 20%). Συγκρίνοντας με το 2019 που ήταν μια «κανονική» χρονιά 

παρατηρούμε ότι το 2021 είχαμε περισσότερα έσοδα και από το 2019. Στα ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα είχαμε αύξηση των εισπραχθέντων κατά περίπου 0,8 εκ € . Αυξήθηκαν σημαντικά τα έσοδα 

από τις εισφορές σε χρήμα κατά περίπου 1 εκ € και ήταν περισσότερες και από το 2019,ενώ τα έσοδα 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ήταν αυξημένα κατά 2 εκ €. Η μεγάλη διαφορά όμως 

παρουσιάζεται στα έκτακτα έσοδα όπου από 9 εκ € το 2020 ξεπέρασαν τα 15 εκ € το 2021. Αντίστοιχη 

αύξηση εμφανίστηκε και στα έσοδα από απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Διαπιστώνουμε 

λοιπόν ότι τα έσοδα αν και υπήρχαν «ειδικές συνθήκες» ήταν καλύτερα και από το 2019 και αυτό πρέπει 

να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Όσον αφορά τις δαπάνες για το 2021 το σύνολο ανήλθε στα 81,5 εκ €, που 

ήταν 6 εκ € περισσότερες από το 2020 και 14 εκ € από το φυσιολογικό 2019. Ξεκινώντας με το κόστος 

μισθοδοσίας του προσωπικού και τις αμοιβές τρίτων παρατηρείται μία σημαντική αύξηση σε σχέση με 

τα προηγούμενα χρόνια. Μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στις παροχές τρίτων κατά 3 εκ σε σχέση με 

την προηγούμενη χρονιά, όπου το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται στο στον συμψηφισμό που έγινε με τη 

ΔΕΥΑΗ και στη μίσθωση μηχανημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη και την έκτακτη επιχορήγηση που δόθηκε 

στη ΔΕΠΑΝΑΛ και στην ΑΑΗ, νομίζω είναι εύκολα αντιληπτό από πού προέκυψε η αύξηση των δαπανών 

για το 2021. Βέβαια σε σχέση με το 2020 πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει το κόστος επένδυσης 

στη ΔΕΠΑΝΑΛ και της προμήθειας απορριμματοφόρων. Αντίστοιχα όμως το 2021 αποδόθηκε 

χρηματοδότηση στη ΔΕΥΑΗ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και στα ΚΔΑΠ από κεντρικούς 

πόρους. Με βάση τα παραπάνω θα περίμενε κανείς να δει περισσότερες επενδύσεις, κομμάτι το οποίο 

δείχνει και την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Όμως το σύνολο των επενδύσεων του Δήμου ήταν κατά 

6,7 εκ € λιγότερες από το 2020, χρονιά που όπως προαναφέρθηκε ήταν η πρώτη χρονιά του κορωνοιού. 

Από πλευράς έργων οι δαπάνες έφτασαν για την τεχνική υπηρεσία στα 8,3 εκ € υψηλότερες σε σχέση με 

το 2020, αλλά υπολείπονται από τις αντίστοιχες του 2019 παρόλο που τρέχουν τόσα έργα και το 

προσωπικό φαίνεται να είναι περισσότερο. Για άλλη μία χρονιά φαίνεται να μην προκηρύσσονται μελέτες 

για να προετοιμαστούν τεχνικά έργα, ενώ υποβάλλονται αρκετές προτάσεις σε προγράμματα Αντώνης 

Τρίτσης και Ταμείο Ανάκαμψης, όπου στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει συζητηθεί η κατανομή 

προτεραιοτήτων για να είναι ξεκάθαρη η στόχευση, καθώς οι προϋπολογισμοί των προγραμμάτων δεν 

δύναται να ανταποκριθούν στους ζητούμενους πόρους. Στα έργα που δεν χρηματοδοτούνται από ιδίους 

πόρους (π.χ. Φιλόδημος, ΠΔΕ) φαίνεται να καθυστερεί η υλοποίηση τους και να επιβραδύνεται η 

απορροφητικότητα των κονδυλίων. Και στην περυσινή συζήτηση βάλαμε τα ακόλουθα ερωτήματα που 

ισχύουν και φέτος. Γιατί κάποιος διαμορφώνει ένα τόσο μεγάλο από πλευράς δράσεων τεχνικό 

πρόγραμμα όταν υλοποιεί μόνο ένα μικρό μέρος αυτού; Εμείς που ερχόμαστε να αξιολογήσουμε την 

εφαρμογή του απολογιστικά, πότε θα θεωρήσουμε ότι αυτός που το υλοποιεί παίρνει καλό βαθμό; Ποιο 

είναι το αντικειμενικό όριο που πρέπει να κριθεί η Δημοτική Αρχή; Ποιο είναι το άριστα και ποια η 

βάση; Που οφείλεται η μη υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων; Από τα οικονομικά δεδομένα 

και συγκρίνοντας τα με τις προηγούμενες χρονιές πρέπει να γίνουν αντιληπτά δύο πράγματα κατά τη 
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γνώμη μας. Πρώτον υπάρχουν πεπερασμένες δυνατότητες του τι έργο μπορεί να παραχθεί τόσο από 

πλευράς ανθρώπινων πόρων, όσο και από πλευράς οικονομικών και γι αυτό το λόγο πρέπει να 

αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεύτερον οι επιπλέον δαπάνες που επιφέρουν και τη μείωση 

του χρηματικού υπολοίπου, φαίνεται πως αφορούν σε μεγάλο βαθμό τη στήριξη των εταιρειών για άλλη 

μία χρονιά λόγω της πανδημίας. Οπότε προτρέπουμε τη Δημοτική Αρχή να γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός 

λειτουργίας. Στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε πρέπει να αξιοποιούμε τα «όπλα» που διαθέτουμε 

στο μέγιστο, κάτι που κατά τη γνώμη μας δεν πραγματοποιείται. Ολοκληρώνοντας οι Ενεργοί Πολίτες 

θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι δεν διαφωνούν με το λογιστικό σκέλος του απολογισμού του 

Δήμου για τα έσοδα και τις δαπάνες του 2021, 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. 

Επίσης θα ήθελαν να διεξαχθεί μία συζήτηση περί του απολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε 

να αναπτυχθούν περαιτέρω οι απόψεις».  

 

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.4953/8-6-2022 σε ορθή επανάληψη έγγραφο της Δ/νσης Οικoνομικών του 

Δήμου Ηρακλείου και τον συνημμένο σε αυτό απολογισμό.  

2. 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, την παρ.1 του 

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, καθώς και το ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄. 

 

 

 

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

 

Εγκρίνει τον απολογισμό του  Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2021, του οποίου η συνοπτική 

εικόνα και ο γενικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας έχουν ως εξής :  

ΕΣΟΔΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) ΕΥΡΩ 44.115606,79 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22) ΕΥΡΩ 15.642.584,96 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ + ΠΟΕ ΕΥΡΩ 3.559.465,44 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΥΡΩ 14.282.226,94 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020 ΕΥΡΩ 43.801.786,21 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 121.401.670,34 

ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 81.550.611,42 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡ.2021 ΕΥΡΩ 39.851.058,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 121.401.670,34 
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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.- 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η  Πρόεδρος                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο,   17-6-2022 

Η Γραμματέας 


