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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των 

πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

και είπε ότι έχουν προκύψει δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 20
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και 

κεφάλαιο 4.1). 

 

Αριθμ. Απόφασης: 218/2019 

 

Η Αντιδήµαρχος κ. Φανουράκη Στυλιανή εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει τον 

ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις μαζί με Έκθεση της στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για να εγκριθούν, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1 του Π.Δ. 315/99 του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου των ΟΤΑ Α΄ βαθμού τα οποία είναι. 

 

• Ο Ισολογισμός της 31.12.2016, η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης και ο 

πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή. 

• Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως και  

•  Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως   

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού με την αριθμό 179/2019 

απόφαση ενέκρινε την κατάρτιση της Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής 

τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2016 του Δήμου Φαιστού  

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                    ΧΡΗΣΕΩΣ 2016  
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών 

στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν την οικονομική διαχείριση του 

Δήμου Φαιστού, στο έτος 2016. Η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 

συμπλήρωσε στο πέμπτο έτος λειτουργίας του νέου Δήμου το υπάρχον απλογραφικό 

σύστημα και έδωσε την δυνατότητα τόσο στην Διοίκηση, όσο και στις υπηρεσίες, να 

παρακολουθήσουν νέα οικονομικά στοιχεία, που το προϋπάρχον λογιστικό σύστημα 

(απλογραφικό) δεν είχε τη δυνατότητα από μόνο του να δώσει πληροφορίες. Σαν 

αποτέλεσμα λοιπόν της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, είναι το γεγονός ότι ο 

Δήμος μπορεί και λαμβάνει με μεγαλύτερη ακρίβεια χρήσιμες πληροφορίες για την 

υλοποίηση των δράσεων και των στόχων του, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα. 
 

Με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, α) δόθηκε η δυνατότητα 

συνεχούς καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης και της οικονομικής θέσης του Δήμου 

β) τηρούνται τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, τα οποία σε κάθε δεδομένη χρονική 

στιγμή μπορούν να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία γ) διαπιστώθηκαν προβλήματα τα 

οποία γνωρίζοντάς τα τώρα αλλά και μελλοντικά μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να τα 

αντιμετωπίσουμε δίνοντας τις κατάλληλες και σύννομες λύσεις. 
 

Η χρονιά του 2016 είναι η έκτη χρονιά του Δήμου Φαιστού, ο οποίος προέκυψε με 
βάση το Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης). 
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Σημαντικό στοιχείο διαχείρισης αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο Δήμος υπόκειται 

στον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου, γεγονός που συμβάλει θετικά στην 

διαφάνεια και την αξιοπιστία των οικονομικών του συναλλαγών. 
 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των 

5.853.594,19 € (λογαριασμοί 72+73+74+75) και με την προσθήκη των εσόδων από τόκους 

καταθέσεων ποσού 6.331,66 € (λογαριασμός 76) ανήλθαν στο ποσό των 5.859.925,85 €. 
 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

971.802,23 € (λογαριασμός 81.01), τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων 419.531,41 € 

(λογαριασμός 82.01) και τα έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 14.691,75 

€ (λογαριασμός 82.07), τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο 

ποσό των 7.265.951,24 €. 
 

 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής :  

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις € 158.136,97

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα € 1.196.064,56

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 4.496.842,78

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές € 2.550,00

76 Έσοδα κεφαλαίων € 6.331,66

 (Α) Σύνολο Οργανικών εσόδων € 5.859.925,85

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 971.802,23

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων € 419.531,41

82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων € 14.691,75

 (Β) Σύνολο Ανόργανων εσόδων € 1.406.025,39

 Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 7.265.951,24

 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  

 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής :  

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 2.223.603,50

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων € 300.642,19

62 Παροχές τρίτων € 1.278.133,31

63 Φόροι-Τέλη € 10.742,05

64 Διάφορα έξοδα € 1.198.100,07

65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 173.370,29

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος € 1.476.459,81

67 Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές € 245.755,91

68 Προβλέψεις εκμεταλλέυσεως € 108.161,61

 (Α) Σύνολο Οργανικών εξόδων € 7.014.968,74

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 239.521,72

82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων € 63.233,95

 (Β) Σύνολο Ανόργανων εξόδων € 302.755,67
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25 Αναλώσιμα υλικά € 149.248,21

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων € 369,00

 (Γ) Σύνολο αναλώσεων και ανταλλακτικών € 149.617,21

 Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ) € 7.467.341,62

 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, των αναλωσίμων ειδών και των υλικών 

κατασκευής ανήλθε στο ποσό των 5.529.740,74 € και αφαιρώντας τις αποσβέσεις ποσού 

1.476.459,81 € ανέρχεται στο ποσό των 4.053.280,93 €. 
 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 1.452.687,91 €, 

τα έξοδα δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 8.787,01 € και τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 173.370,29 €.  
 

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, 
χρηματοοικονομικών και διαφορών αποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης, ανήλθε στο 
ποσό των 7.164.585,95 €. 
 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 7.265.951,24 € μείον 

τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 7.467.341,62 € αποτελεί το έλλειμμα εσόδων-εξόδων 

της χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε 201.390,38 €. 

 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των 94.817.691,86 € και αφαιρώντας τις αποσβέσεις ποσού 

22.438.340,97 €, από τις οποίες 1.352.911,34 € αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2016, 

η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 72.379.350,89 €. 

 

7. ΔΑΝΕΙΑ 

 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 1.685.798,18 € και 

οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 
ανέρχονται στο ποσό των 355.854,67 €. 

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 

1.262.078,10 €, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 
1.755.464,14 €. 

  
9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Το χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2016 ποσού 1.610.904,99 € προκύπτει αν από το 

σύνολο των γραμματίων είσπραξης του 2016 ποσού 11.361.521,60 € αφαιρέσουμε το 

σύνολο των πληρωμένων ενταλμάτων του 2016 ποσό 9.750.616,61 €. Το χρηματικό 

υπόλοιπο της χρήσης 2016 βρίσκεται κατατεθειμένο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 

Δήμου.  

 

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

            Δεν υπήρξε μεταβολή στο κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται στο ποσό 63.392.937,63€. 
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11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις αυτά 

αποτελούν τα οικονομικά δεδομένα τα οποία καταγράφονται στις 31/12/2016 στον τέταρτο 

ισολογισμό του Δήμου Φαιστού. 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Π. Δ. 315/1999 Παρ. 4.1.501 

 

Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 

 

Περ.21α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί 

καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με 

απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας.  

 

Δεν έγινε. 

Περ.21β Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου 

της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού 

και του λογαριασμού "Αποτέλεσμα Χρήσεως". 

 

Δεν έγινε. 

Περ.21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό 

στοιχείου σχετιζόμενου με τους περισσότερους 

υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

Περ.21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των 

λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική 

φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.  

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

Περ.22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που 

αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. 

 

Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών. 

Περ.23 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης 

χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με 

τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.  

 

Δεν έγινε.  

Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

 

Περ.1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών και 

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των 

προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία   

που αποκτήθηκαν μετά την  

1/1/2011 αποτιμήθηκαν στην αξία της  

τιμής κτήσεως ή των στοιχείων  
κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία  

είναι προσαυξημένη με την αξία  

των προσθηκών και βελτιώσεων και  

μειωμένη με τις προβλεπόμενες από  

το νόμο αποσβέσεις. 

       Οι αποσβέσεις της κλειόμενης  

      χρήσης υπολογίστηκαν με βάση  
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τους νέους συντελεστές του άρθρου 31 παραγ. 

 στ. του Ν.2238/1994, όπως  

αυτοί προσδιορίστηκαν με το Ν.4110/2013. 
2. Η αποτίμηση των πάγιων  

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν  
πριν τις 31/12/2010 έγινε :  
α)των  ακινήτων  με τις αξίες που  

καταχωρήθηκαν στον ισολογισμό έναρξης  

του Δήμου Φαιστού. 
β)τα λοιπά πάγια περιουσιακά  

στοιχεία αποτιμήθηκαν επίσης με τις αξίες  

που καταχωρήθηκαν στον ισολογισμό έναρξης  

του Δήμου Φαιστού. 
3.Η αποτίμηση των συμμετοχών σε  

Α.Ε. διενεργήθηκε στην εσωτερική λογιστική  
τους αξία. 

Η αποτίμηση των λοιπών περιπτώσεων πλην  

Α.Ε. διενεργήθηκε στην τιμή κτήσεώς τους.  
4. Δεν υπήρχαν αποθέματα την 31.12.2016. 

 

Περ.7α Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών 

στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και 

λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις  

σε Ξ.Ν. 

 

Περ.2α Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές 

αρχές αποτιμήσεως . Εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτιμήσεως. 

 

Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.  

315/1999 παράγραφο 1.1.108. 

 

Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 

Παρ.3
α
 – Περ.16 Μεταβολές παγίων στοιχείων και 

εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως). 

Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις 

πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

 

Περ.4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

 

Δεν έγιναν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 

 

Περιγραφ

ή 

Αξία 

κτήσεως -

31.12.201

5 

Μεταβολέ

ς χρήσεως 

2016 

Αξία 

κτήσεως 

31.12.201

6 

Αποσβ

εσθέντ

α έως 

31.12.2

015 

Αποσβέσε

ις χρήσης 

2016 

Αποσβ/ντα 

έως  

31.12.2016 

Αναπόσβεσ

το 

υπόλοιπο 

έως 

31.12.2016 

 1. 

Εδαφικές 

Εκτάσεις 

50.750.64

9,44 0,00 

50.750.64

9,44 0,00 0,00 0,00 

50.750.649,

44 

 2. Κτίρια-

Εγκατ/σεις 

κτιρίων-

Τεχνικά 

21.286.60

8,00 

167.663,6

5 

21.454.27

1,65 

9.376.1

57,44 

768.003,8

0 

10.144.16

1,24 

11.310.110,

41 
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Έργα 

 3. 

Μηχανήμ

ατα-Τεχν. 

Εγκατ.-

Λοιπός 

μηχανολ. 

εξοπλ. 1.204.870,28 0,00 

1.204.870,

28 

1.063.8

58,51 45.723,42 

1.109.581,

93 95.288,35 

 4. 

Μεταφορι

κά μέσα 

1.583.760,

74 0,00 

1.583.760,

74 

1.538.0

42,66 14.842,95 

1.552.885,

61 30.875,13 

 5. Έπιπλα 

& λοιπός 

εξοπλισμό

ς 

2.231.057,

15 254,20 

2.231.311,

35 

1.910.6

15,50 79.240,87 

1.989.856,

37 241.454,98 

 6. 

Ακινητοπο

ιήσεις υπό 

εκτέλεση 

& 

προκαταβ

ολές 

κτήσεως 

παγίων 

3.910.574,

46 

1.070.640,

19 

4.981.214,

65 0,00 0,00 0,00 

4.981.214,6

5 

 7. 

Ασώματες 

ακινητοπο

ιήσεις & 

έξοδα 

πολυετούς 

αποσβέσε

ων 

2.972.044,

01 86.684,12 

3.058.728,

13 

2.662.5

67,71 

123.548,4

7 

2.786.116,

18 272.611,95 

 8. Πάγιες 

(μόνιμες) 

εγκαταστά

σεις 

κοινής 

χρήσης 

12.572.55

6,91 18.513,92 

12.591.07

0,83 

7.176.2

12,61 

445.100,3

0 

7.621.312,

91 

4.969.757,9

2 

 
ΣΥΝΟΛΟ 96.512.12

0,99 
1.343.756,

08 
97.855.87

7,07 
23.727.

454,43 
1.476.459,

81 
25.203.91

4,24 
72.651.962,

83 

 9.Τίτλοι 

πάγιας 

επένδυση

ς και 

λοιπές 

μακροπρό

θεσμες 

απαιτήσει

5.950.232,

35 

157.993,4

3 

6.108.225,

78 0,00 0,00 0,00 

6.108.225,7

8 
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ς 

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
102.462.3

53,34 
1.501.749,

51 
103.964.1

02,85 
23.727.

454,43 
1.476.459,

81 
25.203.91

4,24 
78.760.188,

61 

Περ.25α Προβλέψεις για υποτίμηση 

ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

 

 

Δεν σχηματίστηκαν.

 

 

 

Περ.19α Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών 

των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 

αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

 

Αφορούν περιβαλλοντικές, αρχιτεκτονικές, 

γεωτεχνικές και χωροταξικές μελέτες αξίας 

84.937,27 €. 

Περ.19β Ανάλυση ποσών “Τόκοι 

κατασκευαστικής περιόδου”. 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

Περ.19γ Ανάλυση και επεξήγηση των 

κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και 

αναπτύξεως". 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

Περ.7β Συναλλαγματικές διαφορές που 

αφορούν απόκτηση παγίων. 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της 

γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό 

νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού " 

Διαφορές αναπροσαρμογής". 

 

Δεν έγινε. 

 

 

Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα 

 

Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με 

συνδεμένες επιχειρήσεις. 

 

Παρατίθεται σχετικός πίνακας  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δημοτική τεχνική εταιρεία Ζαρού Α.Ε ΟΤΑ 

(ΔΕΠΑΖ) 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 100 % 

 

ΔΕΠΑφ (πρώην ΔΕΠΑΜ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 100 % 
 

ΔΕΥΑΜΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
100 % 
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Κοινωφελής Επιχείρηση Φαιστού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 100 % 
 

ΞΕΝΙΑ-ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε ΟΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 98 % 
 

ΜΑΤΑΛΑ Δ.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 

ΟΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 100 % 

 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,79 % 
 

Βότομος Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44,04 % 
 

ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10,98 % 
 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 5 μερίδια 
 

 

 

 

 Περ.3β-1 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών. Για το έτος 2016 διενεργήθηκε αποτίμηση 

της αξίας των τίτλων συμμετοχής με βάση 

τους ισολογισμούς της χρήσης 2016 για τις 

ανώνυμες εταιρείες, ενώ οι δημοτικές 

επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν στην αξία 

κτήσης.  

 

 

 Περ.3β-2–Περ.8–2 Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων 

και πίνακας κατεχομένων. 

 

 Δεν υπάρχουν.   

 Περ.8-1 Πίνακας κατεχομένων τίτλων πάγιας επένδυσης 

και αποτίμησης.  

 Παρατίθεται πίνακας.  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  

31/12/2015 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 2016  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ           

ΧΡΗΣΗΣ 2016  

ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

31/12/2016 

ΔΕΠΑΦ (πρώην ΔΕΠΑΜ) 489.589,38 0,00 0,00 489.589,38 

ΔΕΥΑΜΟΙ 2.656.041,02 0,00 0,00 2.656.041,02 

ΞΕΝΙΑ-ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε ΟΤΑ 58.000,00 0,00 -25.722,42 32.277,58 

ΜΑΤΑΛΑ Δ.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε ΟΤΑ 
2.483.000,00 0,00 0,00 2.483.000,00 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. 2.477,23 0,00 4.691,05 7.168,28 

Βότομος Α.Ε. 247.051,43 0,00 173.271,18 420.322,61 

ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε 13.499,28 4.983,63 780,92 19.263,83 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
574,00 0,00 -10,93 563,07 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΕΣΣΑΡΑΣ 
0,01 0,00  0,01 

ΣΥΝΟΛΟ 5.950.232,35 4.983,63 153.009,80 6.108.225,78 
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Παράγραφος 5. Αποθέματα 

 

Περ.6 Διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων 

και των λοιπών ομοειδών στην τελευταία γνωστή τιμή 

αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος 

ισολογισμού. 

 

Δεν υπάρχουν 

αποθέματα.  

   Περ.5 Διαφορές από υποτίμηση 

κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 

λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

 

Δεν υπάρχουν. 

Παράγραφος 6. Κεφάλαιο 

 

Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται 

στην συμπλήρωση της απογραφής έναρξης τήρησης 

διπλογραφικού  βάση του ΠΔ. 315/99 παρ.8β. 

Δεν υπήρξε μεταβολή. 

 

 

Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις 

 

Περ.18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις 

κ.λ.π. που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 

τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων 

παροχών για οικονομικές δεσμεύσεις για 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

 

Δεν υπάρχουν. 

Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στο 

ισολογισμό. 

Δεν υπάρχουν. 

Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 

έτη. 

 

Αφορούν δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 

Δανείων λήξης 31/12/2030 ποσού πάνω από 5 έτη 

2.107.286,62 €. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις 

δανείων πάνω από 5 έτη στην Τράπεζα Πειραιώς.   

 

Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες 

ασφάλειες 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

 

Παράγραφος 8. Προβλέψεις 

 

Περ.20 Ανάλυση λογαριασμού “Λοιπές προβλέψεις”. Αφορούν εκκρεμείς αγωγές και δίκες  

ποσού 172.631,76 €. 

 

Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

 

Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων των 

μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού. 

 

        Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : ανέρχονται στο ποσό  

        των 308.168,07 € και αφορούν έσοδα από φόρους 

        και τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  

        ποσού  261.133,55 €, έσοδα από εισφορές ποσού  

        9.232,98 €, έσοδα από υπηρεσίες καθαριότητας  

        ποσού 1.966,07€, έσοδα από ανταποδοτικά τέλη  

        ποσού 169,22€, έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους  
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       ποσού 488,00€ και έσοδα από τακτικές  

       επιχορηγήσεις ποσού 35.178,25 €. 

       Έξοδα επόμενων χρήσεων : ανέρχονται στο  

      ποσό 120.686,65€ και αφορούν αμοιβές προσωπικού  

      και εργοδοτικών εισφορών ποσού 105.238,32€, και  
      τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα μεταφορικών  

      μέσων ποσού 15.448,33€. 

 

Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων των 

μεταβατικών λογαριασμών παθητικού. 

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα : ανέρχονται στο  

ποσό των 434.647,08€ και αφορούν  

αμοιβές προσωπικού ποσού 53.745,60€,  

δαπάνες αιρετών ποσού 20.587,71€,  

δικαιώματα της ΔΕΗ και κατανάλωση ρεύματος 

 για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων 

 χώρων ποσού 287.374,54 €, μισθώματα  

ποσού 2.339,20€, τόκους ποσού 16,69€,  

διάφορα έξοδα προμηθειών ποσού 37.428,50€ 
 και δαπάνες δικαστικών αγωγών  

ποσού 33.154,84€ . 

 

 

Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως 

 

Περ.25γ Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.  

 

Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του  

προϋπολογισμού 2016 με τη διπλογραφική μέθοδο. 

 

 

Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

 

Περ.15 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που 

χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν υπέρ του 

Δήμου. 

 

Δεν παρακολουθούνται λογιστικά. 

Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 

Περ.13α Αμοιβές  μελών  οργάνων  διοίκησης  και 

διευθύνσεως του δήμου. 

 

Ανέρχονται στο ποσό των 245.992,30 €. 

Περ.13β Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν  για 

συντάξεις πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης και 

διεύθυνσης. 

 

Δεν υπάρχουν. 

Περ.14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης. 

 

Δεν υπάρχουν. 

Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού  

 

Περ.11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως προσωπικού με το 

συνολικό κόστος τους.  

 

    Μέσος όρος προσωπικού 99 υπάλληλοι 
 

1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού €
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 -Μισθοί μονίμων υπαλλήλων                1.325.840,07 

 
-Μισθοί υπαλλήλων αορίστου χρόνου  123.571,67 

 -Αμοιβές υπαλλήλων ειδ. Θέσεων 106.148,60 

 -Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων 320.100,77 

 -Εργοδοτικές εισφορές 346.442,39 

 -Δαπάνες προσωπικού                           1.500,00 

 Σύνολο     2.223.603,50 

  

  
Παράγραφος 14. Αποτελέσματα χρήσεως 

 

Περ.25δ Κύκλος εργασιών.  Τα ίδια έσοδα  του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 

5.653.999,49 € και τα έσοδα από λοιπές 

δραστηριότητες του Δήμου στο ύψος των 199.594,70  

€. 

  

Περ.17α Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων 

αποτελεσμάτων.  
1. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανέρχονται σε 

ποσό ύψους 239.521,72 € και αφορούν αποπληρωμή 

δανειακών υποχρεώσεων ποσού 117.084,40 €, 

επιστροφές επιχορηγήσεων ποσού 30,00 € και τόκους 

υπερημερίας δικαστικών αποφάσεων ποσού 

122.407,32€. 

 

2. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανέρχονται σε 

ποσό ύψους 971.802,23 € και αφορούν αναλογούσες 

στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 

επενδύσεων 964.455,49 €, έσοδα από διαγραφές 

(ακυρώσεις) απαιτήσεων ποσού 6.861,40€ καθώς και 

λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα ποσού 485,34 €. 

 

Περ.17β Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα 

προηγούμενων χρήσεων, "Έξοδα προηγούμενων 

χρήσεων", “Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους” 

και “Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων”. 

 

1. Τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ανέρχονται σε 

ποσό ύψους 63.233,95 € και αφορούν αμοιβές και 

έξοδα τρίτων ποσού 24.354,00 €, προμήθειες και 

δαπάνες προηγούμενης χρήσης ποσού 21.351,98 €, 

και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων ποσού 

17.527,97 €.   

 

2. Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ανέρχονται  σε 

ποσό ύψους  419.531,41 € και αφορούν  τακτικά 

έσοδα από τέλη παρελθόντων οικονομικών ετών που 

βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 

ποσού 330.096,59 €, έκτακτα έσοδα από αντιλογισμό 

δαπανών ποσού 42.412,75 €, και έσοδα από μη 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες ποσού 47.022,07€. Οι 

επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 

ποσών ανέρχονται  στο ποσό των 14.691,75 €.  
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Στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος ανέλυσε στο σώμα τον Ισολογισμό του Δήμου 

Φαιστού έτους 2016. 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε  το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Ο ∆.Σ. και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης δεν 
ψηφίζει. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τα 

οριζόμενα του άρθρου 163  του Ν 3463/2006 και του Π.Δ. 315/99 και μετά από διαλογική 

συζήτηση.   

                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

Εγκρίνει την κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, τον Ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσης 2016 όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις. 

 

Τα σύνολα του Ισολογισμού αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων έχουν ως εξής: 

 

Γενικό σύνολο Ενεργητικού-Παθητικού             €           82.555.412,46 

Καθαρά αποτελέσματα  χρήσης                          €           -2.053.209,23 

 
Μειοψηφούντος του ∆.Σ. και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκη 
Ιωάννη ο οποίος δεν ψήφισε. 

 
 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Φασοµυτάκης Ιωάννης, 2)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 3)Νεονάκης Ευάγγελος, 
4)Σκαντζάκης Ιπποκράτης, 5)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 6)Πωλιουδάκης 
Ανδρέας, 7)Φανουράκη Στυλιανή, 8)Νικολακάκης Ιωάννης, 9)Καρανδινός 
Στυλιανός, 10)Θεοδωράκης Γεώργιος, 11)Καργάκης Νικόλαος, 12)Μαρκάκος 
Κων/νος, 13)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 14)Καργάκης Εµµανουήλ, 15)Μαθιουδάκης 
Ιωάννης, 16)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 17)Καπελλάκης Νικόλαος, 
18)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 19)Καµπουράκης Σάββας, 20)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ\ 

ΑΔΑ: ΨΥΕΩΩΗ1-ΒΧΜ
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