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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 
(Αριθμός πρακτικού 1) 

 

 

H Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση του Δήμου Ηρακλείου, αποτελούμενη από τα παρόντα 
τακτικά μέλη της κ.κ. Πασπάτη Γρηγόριο ως Πρόεδρο, τον κ. Εφραίμογλου Βασίλη 
εκπροσωπώντας τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, τον κ. Σαρτζετάκη Ευτύχιο εκπροσωπώντας 
τους Τρίτεκνους  Νομού Ηρακλείου, τον κ. Σταθόπουλο Μιχάλη εκπροσωπώντας την Ένωση 
Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, την κα. Καλογεράκη Αρχοντάκη Στυλιανή, 
εκπροσωπώντας το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου, και τον δημότη κ. Τσαγκαράκη 
Γρηγόριο. 

Απόντων των κ.κ. Κανάκη Γεώργιο εκπρόσωπο από Ομάδα Ανηλίκων Στήριξης Ηρακλείου,  
Προυντνικάβα Ναταλλία εκπρόσωπο από Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωσόφωνων, Μανουσάκη Ελένη 
εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου, Παχιαδάκη Μαίρη εκπρόσωπο του 
Σύνδεσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου,. Δελάκη Μιχάλη 
εκπρόσωπο του Ηράκλειο Ο.Α.Α.,  Παπαμιχαήλ Γεώργιο εκπρόσωπο του Επιστημονικού 
Τεχνολογικού Πάρκο Κρήτης , Μπασιούρη Χριστίνα εκπρόσωπό του Ιατρικού Σύλλογο Ηρακλείου 
, Περισυνάκη Αθανάσιο εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδας Τμήμα Αν. 
Κρήτης, Χανιωτάκη Νικόλαο εκπρόσωπο του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Μανουσάκη Ελένη 
εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρου Ηρακλείου, Καλοκαιρινό Αλέξη  εκπρόσωπο του 
Ε.Κ.Ι.Μ. Ιστορικό Μουσείου Κρήτης, Μακριδάκη Μαρία εκπρόσωπο του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας, Σωμαρά Αλέξανδρο εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Προμπονά 
Μιχαήλ εκπρόσωπο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Μπορμπουδάκη Ελένη εκπρόσωπο 
της 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, Λειβαδιωτάκη Νικόλαο εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών–Βιοτεχνών & Εμπόρων Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η., Μανελάκης Δημήτριος εκπρόσωπο του 
Σύλλογου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου, Μπακίντα Κωνσταντίνο εκπρόσωπο από Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος,  Μανιό Θρασύβουλο εκπρόσωπο από Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, Χριστοδουλάκη Γεώργιο εκπρόσωπο από Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων 
Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου,  Φραγκάκη Μ εκπρόσωπο από τον Οργανισμό 
Λιμένος Ηρακλείου και τον Κοκοβάκη Γρηγόριο εκπρόσωπο από ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου, τακτικών  
μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Ηρακλείου κ.κ. Σισαμάκης Γεώργιος, 
Καναβάκη Μαρία, Αναστασάκης Ιωάννης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηρακλείου κα 
Στυλιανού Ευγενία, το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αλικαρνασσού κ. Φράγκος Ιωάννης 
καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Τμήματος Προϋπολογισμού & του Τμήματος 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης  

Κλήθηκε σε συνεδρίαση  στις  04/01/2023 ΗΜΕΡΑ Τετάρτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με το άρθρο 
76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  78 του Ν.4555/18 

Λόγω έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλήφθηκε την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
στις  05/01/2023 ΗΜΕΡΑ Πέμπτη και ώρα 18.00 οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι 
υφίσταται απαρτία. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-78-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
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   Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 130454/21-12-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 
τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα της επιτροπής, υπάλληλο του Δήμου,  Ψυκάκο 
Βαγγέλη. 

       Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση. 

 

Τη συνεδρίαση προλόγισε ο πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. κος Πασπάτης Γρηγόριος και αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους για τη παρουσία τους στη συνεδρίαση, τόνισε πως διαδικασίες όπως 
αυτή, στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των δημοτών, για κρίσιμα τοπικά 
αναπτυξιακά ζητήματα  

 

Θέμα 2o: Ενημέρωση & γνωμοδότηση για το  προσχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου 
Ηρακλείου έτους 2023. 

 

  Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το προσχέδιο Προϋπολογισμού 
Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023  

 

«Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ηρακλείου Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών , κα Καναβάκη Μαρία, η οποία ανέφερε τα εξής: «Να ευχηθούμε 
πρώτα από όλα καλή χρονιά με υγεία.  

Σας ευχαριστούμε για την παρουσία και τη συμμετοχή σας στην Επιτροπή Διαβούλευσης του 
Δήμου μας. 

Από την πλευρά μου θα μιλήσω για τον προϋπολογισμό του 2023 που η κατάρτισή του είναι και 
στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών.  

 Το έτος 2023 που μόλις ξεκίνησε εκτιμούμε ότι θα είναι μια κρίσιμη χρονιά όσον αφορά τα 
οικονομικά δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Και εδώ πρέπει να αναφερθούν συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα για να καταλάβουμε όλοι 
σε τι περιβάλλον έχει καταρτιστεί ο φετινός Π/Υ: 

 Βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσιμη μετά από την υγειονομική κρίση του covid, με τις οικονομικές 
συνθήκες σε δύσκολο σημείο και με το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.  

Ανατιμήσεις, ακρίβεια, πόλεμος στην Ουκρανία  και γενικά ένα περιβάλλον που δεν έχει αφήσει 
ανεπηρέαστο τον Δήμο Ηρακλείου. 

Ειδικά για την  ενέργεια πρέπει να τονίσουμε ότι μιλάμε για εκτόξευση δαπάνης. Ο Δήμος 
Ηρακλείου ως καταναλωτής καλείται να πληρώσει υπέρογκα ποσά για το ρεύμα. 

Η μείωση των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου είναι ορατή και αισθητή.  

Αιτίες της μείωσης είναι σίγουρα η οικονομική αδυναμία των πολιτών και του επιχειρηματικού 
κόσμου λόγω όλων των παραπάνω. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβιώνουν δύσκολα, προέχουν 
τα βασικά και οι υποχρεώσεις και οι οφειλές προς το Δήμο έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δεν μας 
έχουν  αποδοθεί ακόμα τα τέλη από τη ΔΕΗ προφανώς επειδή οι περισσότεροι καταναλωτές είτε 
κάνουν ρυθμίσεις είτε δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους. 
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Να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο σε ότι αφορά τα έσοδα ότι παρακολουθούμε στενά και το 
θέμα της απόδοσης των δημοτικών τελών και από τους ιδιώτες παρόχους, καθώς υπάρχουν 
περιπτώσεις που είτε καθυστερούν είτε δεν το κάνουν καν. Έχουμε ήδη κάνει ενέργειες (εξώδικα 
και γνωστοποίηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και έχει ανατεθεί το ζήτημα στη νομική μας 
υπηρεσία να προχωρήσει όπου πρέπει και όπου προβλέπεται σε περαιτέρω ένδικα μέσα. 
Δεν  υπάρχει άλλη ανοχή την ώρα που εμείς ως δήμος έχουμε πτώση των εσόδων μας, που με 
κόπο διατηρήσαμε σταθερά τα νέα τέλη , που οι πολίτες, οι επιχειρήσεις  και όλοι αντιμετωπίζουν 
βαθιά κρίση, να μην μας αποδίδονται τα τέλη. 
 
Το θέμα είναι πανελλαδικό, η ΚΕΔΕ το έχει θέσει στα αρμόδια υπουργεία όμως όσο αναμένουμε 
αν γίνει κάτι εμείς στο Δήμο ηράκλειου δεν μένουμε άπραγοι και πιέζουμε τους παρόχους για τις 
εισπράξεις. 
 
Επίσης με βάση την περσινή απόφαση του ΔΣ για μείωση του δημοτικού φόρου επίσης έχει 
επέλθει σημαντικότατη πτώση σε τακτικά έσοδα.  

Από την μια λοιπόν έχουμε αναμφίβολα σοβαρότατη μείωση εσόδων . 

Από την άλλη έχουμε αύξηση δαπανών .  

Μεγάλο μέρος αφορά τις υποχρεώσεις μας προς τον ΕΣΔΑΚ που πλέον είναι μεγαλύτερες, το 
αυξημένο ποσό για ηλεκτρικό ρεύμα, την αύξηση των τιμών σε υλικά , προμήθειες , 
ανταλλακτικά, την αύξηση των καυσίμων , την αύξηση του μισθοδοτικού κόστους  κλπ. 

 Με βάση τα προαναφερόμενα και υπό κανονικές συνθήκες , σε καθεστώς ομαλότητας και 
κοινωνικής ευημερίας αν ίσχυε και διανύαμε, δεν διστάζω να δηλώσω ότι ίσως και θα έπρεπε να 
είχαμε προχωρήσει σε εισήγηση αύξησης των τελών.  

 Και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω σε ότι με αφορά ότι κι άλλες φορές που χρειάστηκε ή που τα 
δεδομένα ήταν τέτοια, έχοντας την τεράστια ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών, πως δε 
δίστασα να προτείνω ή να πάρω αποφάσεις όχι απαλές, όχι ευχάριστες και όχι αρεστές, 
«αντιλαϊκές» ας μου επιτραπεί να πω. Έχουμε χρέος να διοικούμε το Δήμο ορθά, ευσυνείδητα, 
έντιμα και έχω μάθει να μιλώ με ειλικρίνεια στους δημότες.  

 Θα ήθελα επίσης να επισημάνουμε ότι εξακολουθούμε χρόνια τώρα να έχουμε από τα 
χαμηλότερα δημοτικά τέλη στη χώρα.  

Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει την κουλτούρα ότι κάποιες υπηρεσίες καλώς ή κακώς 
δεν είναι πάντα δωρεάν. Στις ανταποδοτικές μας υπηρεσίες -που είναι και πολιτική μας 
προτεραιότητα και που σχετίζονται άμεσα με την βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη 
κάτι που και ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει στις πρώτες γραμμές της αντζέντας -, γίνεται μια μεγάλη 
προσπάθεια αναβάθμισης και προόδου, τα τελευταία χρόνια που δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη 
ούτε αυτονόητη.   

Για τα δημοτικά τέλη και για το επίπεδο των ανταποδοτικών μας υπηρεσιών που συνεχώς 
θέλουμε να βελτιώνουμε, έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν. Και επιχειρήσαμε και άλλες φορές 
με πολιτικό κόστος μάλιστα  υπό μη ευνοϊκές συνθήκες να τα έχουμε σε τέτοιους συντελεστές 
και σε τέτοιες τιμές που να μπορούμε και να στηρίξουμε αξιοπρεπώς την καθαριότητα και των 
ηλεκτροφωτισμό. 

Σε κάθε περίπτωση και επειδή δεν διανύουμε περίοδο άνθισης και ευημερίας φέτος δεν 
προχωρήσαμε σε αυξήσεις και πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν μια απόφαση ομόφωνη που 
συζητήσαμε και συμφωνήσαμε οι παρατάξεις του ΔΣ και προσωπικά τους ευχαριστώ γιατί στο 
κάλεσμα μας για τη συζήτησή αυτού του θέματος ανταποκρίθηκαν και έγινε μια γόνιμη και καλή 
συνεννόηση. 
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Μάλιστα φέτος εξαιτίας αυτής της ιδιάζουσας κατάστασης και της κρίσης , μας επιτρέπεται από 
τη νομοθεσία να ενισχυθούν οι συγκεκριμένοι κωδικοί των ανταποδοτικών και από άλλους ΚΑ, 
και κάνουμε χρήση αυτών των κείμενων διατάξεων  ακριβώς  για το λόγο να μη μετακυλήσουμε 
στους δημότες, στα νοικοκυριά, στους εμπόρους και στους επαγγελματίες,  το βάρος της 
αύξησης σε μια περίοδο που όλα έχουν πάρει την ανοδική πορεία και η κατάσταση της οικονομίας 
είναι φθίνουσα.  

 

Σε ότι αφορά την πανδημία , να πούμε ότι συνεχίζει να προκαλεί απώλειες ύψους 1.000.000 € 
ετησίως στον Προϋπολογισμό του Δήμου και θα πρέπει να επισημανθεί, ότι δεν υπήρξε καμία 
κρατική ενίσχυση για την πανδημία το έτος 2022.   

 

Όλα τα παραπάνω για τα έσοδα και τις δαπάνες τα είχαμε προβλέψει και καταθέσει και στην 
εισήγηση μας πέρσι, ότι δλδ η ακρίβεια θα είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας που θα 
οδηγήσει σε μεγάλες μεταβολές σε καθοριστικούς οικονομικούς δείκτες όπως αυτούς των 
εσόδων.  Και έτσι και έγινε. Δυστυχώς.  

 

Μέσα σε αυτό το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, το προσχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων 
- Εξόδων του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2023 έχει μεν καταρτισθεί σε πρώτη φάση 
αλλά θα πρέπει να ενσωματωθούν τα νέα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν με την είσοδο 
του νέου έτους. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά που 
απεικονίζονται αυτή τη στιγμή στον Προϋπολογισμό.  

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβάλει πλέον την Αρχή της Επικαιροποίησης του Προϋπολογισμού 
ακόμα και κατά την διάρκεια της κατάρτισης του. Πρέπει δηλαδή να ενσωματώνονται τα 
τελευταία οικονομικά στοιχεία στο αντίστοιχο έτος.  

     Η Επιτροπή Διαβούλευσης σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις απόψεις των φορέων πάνω σε 
οικονομικά θέματα και όπου είναι δυνατόν να γίνουν μεταβολές στον Προϋπολογισμό ώστε να 
καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες των δημοτών.  

 

Μετά την διαδικασία της Διαβούλευσης, στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού θα ενσωματωθούν 
τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει για το νέο έτος (από 1-1-2023) και τυχόν παρεμβάσεις των 
φορέων στον Προϋπολογισμό του Δήμου.  

 

     Εν συνεχεία, το προσχέδιο θα κατατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή και μετέπειτα η 
Οικονομική Επιτροπή θα ψηφίσει το επικαιροποιημένο προσχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2023. 
Αυτό θα σταλεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών.   

     Το σχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2023 που εστάλη στην Εκτελεστική Επιτροπή 
από τη Δ/νση Οικονομικών & το Τμήμα Π/Υ τον Οκτώβριο του 2022,  πρέπει να πούμε ότι 
συντάχθηκε μετά από μια ευρύτατη διαβούλευση με όλη την Εκτελεστική Εξουσία του Δήμου 
και φυσικά έχοντας τη σφραγίδα του Δημάρχου.  

Το Τμήμα Προϋπολογισμού έλαβε υπόψη του όλα τα γραπτά αιτήματα των Υπηρεσιών του 
Δήμου και μέσα από μια μακρά εσωτερική διαδικασία διαλόγου και προτεραιοποίησης 
διαμορφώθηκε το προσχέδιο που έχουμε όλοι μπροστά μας. 

Ο Π/Υ για το 2023 είναι οραματικός, είναι αναπτυξιακός παρά το ότι συντάχθηκε σε ένα μη 
ιδανικό περιβάλλον όπως και παραπάνω αναφέραμε.  
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Εμείς ως Οικονομική Υπηρεσία κρίναμε ως ορθότερο να περιλαμβάνει έργα και δράσεις από 
πολλούς τομείς ακριβώς για να υπάρξει το πολιτικό στίγμα του συνόλου της Δημοτικής Αρχής 
και να δοθεί η δυνατότητα παραγωγής έργου σε νευραλγικά πόστα όπως της Καθαριότητας και 
των τεχνικών έργων αλλά και σε πόστα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητας της ζωής των 
δημοτών μας αλλά και θα τους παρέχουν ένα δίκτυο προστασίας σε καιρούς κρίσης, όπως το 
Πράσινο, τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. 

Παράλληλα όμως δεν ξεχάσαμε ούτε στιγμή το κύριο μέλημα μας. Την Οικονομική Υγεία και 
ισορροπία του Δήμου μας. 

Ο Δήμος πρέπει να είναι αυτάρκης και να μπορεί να χρηματοδοτεί έργα, να ανταποκρίνεται στις 
οικονομικές του υποχρεώσεις αλλά και να μπορεί να ανταποκριθεί σε τυχόν δύσκολες συνθήκες. 

Το Ταμείο του Δήμου δεν είναι θησαυροφυλάκιο προφανώς να μαζεύει μόνο χρήματα και να τα 
φυλάει. Το Ταμείο έχει ρόλο ενεργό και δυναμικό. Κινείται. Κινείται για να πληρώνει , άρα και 
για να επιστρέφει στην πόλη με τη μορφή έργων και δράσεων. 

¨όμως πρέπει πάντα και να μεριμνούμε ώστε να είναι ικανό να ανταπεξέλθει και σε οτιδήποτε 
προκύψει. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων η απρόσμενη και ξαφνική εμφάνιση της 
πανδημίας.  

Ο Δήμος Ηρακλείου κρατήθηκε όρθιος ακριβώς επειδή ήταν σε καλή οικονομική κατάσταση και 
μπόρεσε έτσι και να κάνει τις απαραίτητες δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά 
και να λάβει ανακουφιστικά μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. 

Επομένως θα επιλέξω, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω λέγοντας ότι είναι τεράστια ευθύνη η διαχείριση 
των οικονομικών του Δήμου και για αυτό το κάνουμε με σοβαρότητα και υπεύθυνη στάση. Γιατί 
ο προϋπολογισμός μας θα πρέπει να έχει δημιουργικό χαρακτήρα όμως θα πρέπει να εξασφαλίζει 
και την οικονομική ασφάλεια και επάρκεια του Δήμου μας. 

Και ο φετινός έχει συνταχθεί με κόπο και με αίσθημα αγωνίας και ευθύνης από την πλευρά μας, 
η εκτελεστική επιτροπή το γνωρίζει πολύ καλά. 

Ευχαριστούμε όλους που εργάστηκαν και συνεργάστηκαν για αυτό το προσχέδιο, τον κ. 
Δήμαρχο, τη ΓΓ, τους συναδέλφους Αντιδημάρχους, τα υπηρεσιακά στελέχη και αναμένουμε τα 
επόμενα βήματα της διαδικασίας έως την ψήφισή του. 

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών και 
των παρευρισκόμενων της επιτροπής. 

Τον λόγο πήρε ο κ. Εφραίμογλου Βασίλης εκπροσωπώντας τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου 
ανέφερε πως βλέπει με ικανοποίηση ότι έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Δήμου το μεγάλο έργο 
που αφορά το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου. Επίσης θα ήθελε στην πρώτη αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού να ενταχθεί η δημιουργία ενός ποδηλατοδρόμου, έστω και με μία απλή – 
ξεχωριστή σήμανση στους υφιστάμενους δρόμους της πόλης.  

 

 

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω τον λόγο πήραν: 

Ο κ. Εφραίμογλου Βασίλης εκπροσωπώντας τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου 

ανέφερε «Τώρα όσον αφορά αρκετές δράσεις του “open mall” που βλέπω ότι έχουν 

ενταχθεί στον προϋπολογισμό, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και πιστεύω στην πραγματοποίηση 

τους.  Επίσης θεωρώ ικανοποιητικό το ότι βλέπουμε πολλές δράσεις συντήρησης κάτι το 

οποίο έλειπε από προηγούμενους προϋπολογισμούς και κάπως αρνητικό είναι ότι στα 

πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας και δεν βλέπω κονδύλι για τους ποδηλατόδρομους και 

θα ήθελα να υπάρξει δυνατότητα επικαιροποίησης του προϋπολογισμού» 
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 Ακολούθησε μία παρέμβαση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ηρακλείου, κας 

Στυλιανού Ευγενίας, η οποία αναφέρθηκε πως με μια πρώτη ανάγνωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού μπορεί να δεις κάποιες ανισορροπίες στα ποσά και στους κωδικούς διότι 

θα πρέπει να γνωρίζουμε τις πηγές των εσόδων και ποια έργα είναι χρηματοδοτούμενα 

ώστε να κατανοήσουμε πλήρως.   

 

Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση - παρουσίαση του Τμήματος Προϋπολογισμού του Δήμου, για το προσχέδιο 
του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023 

2. Τη συζήτηση μεταξύ  των μελών της επιτροπής που έγινε και  σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις, παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και την παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Γνωμοδοτεί θετικά στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ηρακλείου έτους 2023 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο  προσχέδιο 
Προϋπολογισμού της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 

05/01/2023 

Ο Γραμματέας 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-78-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/

