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Πρόλογος
Στο πλαίσιο του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 -2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία βάσης οικονοµικών δεδοµένων των ΟΤΑ, υποστήριξη προσαρµογής οικονοµικών υπηρεσιών, προεργασία για την
κατάρτιση προσχεδίων Π.∆. και Υ.Α. στο πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το τρίτο υποέργο της πράξης αναφέρεται στην «Προετοιµασία του θεσµικού πλαισίου
για τα οικονοµικά και τον προγραµµατισµό» και αφορά στην κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο Ν. 3852/10. Μία από τις ενέργειες του υποέργου, αφορά στην απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.∆. για τον καθορισµό της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Περιφερειών, καθώς και των διαθεσίµων χρηµατικών µέσων.
Ο Οδηγός αυτός αφορά στην Υπουργική Απόφαση για την απογραφή που πρέπει να
διενεργήσουν οι Περιφέρειες και έχει ως αντικείµενο την κωδικοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την διενέργεια της, την παροχή οδηγιών σε επί µέρους θέµατα
και γενικά την υποστήριξη των Οικονοµικών τους Υπηρεσιών για να υλοποιήσουν το
έργο αυτό µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες.
Ο οδηγός εκπονήθηκε από οµάδα εργασίας στην οποία συµµετείχαν οι: Γιάννης Γούπιος, ∆ιευθυντής Οικονοµικών και Ανάπτυξης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αγγελική Σκορδίλη,
στέλεχος της εταιρείας, οι εµπειρογνώµονες - λογιστές Στέλιος Καραγιλάνης, Σταύρος Λιάπης και ∆ηµήτρης Πανοζάχος και ο Τάσος Σαπουνάκης, οικονοµολόγος, επιστηµονικός συνεργάτης της εταιρείας.
Ευχαριστίες οφείλονται στο Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τ.Α. κ.
Κων/νο Θεοδωρόπουλο, στα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών των ΟΤΑ του
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. Τασούλα Παππά, Αγγελική Αραβαντινού, Κώστα Ρήγα προϊστάµενο
του Τµήµατος Περιουσίας, Τόνια Κωστοπούλου προϊσταµένη του Φορολογικού
Τµήµατος, στον ∆ιευθυντή της Ανδρέα Μεντζέλο και στον Γιώργο Τασσόπουλο, ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Αθηνών.
Ράλλης Γκέκας
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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Εισαγωγή
∆ιατάξεις του ν. 3852/10 για την οικονοµική διαχείριση των Περιφερειών
Άρθρο 268: Προγραµµατισµός, προϋπολογισµός –
λογιστικό σύστηµα Περιφερειών
«11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
ΕΣ.Α.Η.∆. και Οικονοµικών, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αναφέρεται στην εφαρµογή του
∆ιπλογραφικού Συστήµατος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης για την
περιφέρεια.
12. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών
ΕΣ.Α.Η.∆. και Οικονοµικών, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη βεβαίωση εσόδων,
στην ανάληψη υποχρεώσεων, στην έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων, στην ευθύνη και
στον καταλογισµό σε βάρος των προσώπων που τα εκδίδουν και τα προσυπογράφουν,
στη διαδικασία και το περιεχόµενο του ελέγχου των χρηµατικών ενταλµάτων, στη χρηµατική διαχείριση της ταµειακής υπηρεσίας, στη λογοδοσία των υπαλλήλων που ασκούν
καθήκοντα ταµία, στα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι ταµειακές υπηρεσίες και γενικά
στην οικονοµική διοίκηση και στο λογιστικό των Περιφερειών.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Α.Η.∆. και Οικονοµικών, καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισµού των Περιφερειών.
14. Οι διατάξεις των κανονιστικών πράξεων των παραγράφων 11 έως 13 εφαρµόζονται από 1ης Ιανουαρίου του επόµενου της δηµοσίευσής τους έτους. Μέχρι την κατά τα
ανωτέρω εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, για την οικονοµική διοίκηση και διαχείριση των περιφερειών ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 30/1996. Όπου στις διατάξεις του εν
λόγω προεδρικού διατάγµατος αναφέρονται «Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση», «Νοµάρχης», «Νοµαρχιακή Επιτροπή», «Νοµαρχιακό Συµβούλιο» και «Γενικός Γραµµατέας
Περιφέρειας», νοούνται αντίστοιχα «Περιφέρεια», «Περιφερειάρχης», «Οικονοµική
Επιτροπή», «Περιφερειακό Συµβούλιο» και «Ελεγκτής Νοµιµότητας».
Άρθρο 269: Μεταβατικές διατάξεις οικονοµικής διαχείρισης Περιφερειών
«1. Οι Περιφέρειες, που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο, καταρτίζουν τον προϋπολογισµό τους µέχρι την 31.3.2011.
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2. Στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις
και οι απαιτήσεις των καταργούµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας και πάντως όχι αργότερα από
την ανωτέρω προθεσµία, οι προϋπολογισµοί των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που
καταργούνται, εκτελούνται ως δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού του 2010. Μετά την
πάροδο της προθεσµίας αυτής, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε τον προϋπολογισµό των καταργούµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Οι απολογισµοί των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, έτους 2010 ή
παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την Περιφέρεια.
4. Από την έναρξη λειτουργίας των Περιφερειών, που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο, έως την οριστική εναρµόνιση των ορίων ευθύνης των ∆.Ο.Υ. µε τα όρια των νέων
Περιφερειών, αρµόδια για κάθε µία από αυτές, είναι η ∆.Ο.Υ. που εξυπηρετούσε την
πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία ορίζεται ως έδρα της.
5. Μέχρι την 28.2.2011 θα ολοκληρωθεί η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων περιφερειών, καθώς και των διαθεσίµων χρηµατικών µέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής
θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.∆. ……………………».

Με βάση την εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 269, δηµοσιεύτηκε η
Υ.Α. µε α.π. 74446 / 29-12-2010 «Καθορισµός της διαδικασίας, του τρόπου και της
αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων
και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων των δήµων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄)».
Οι αιρετές Περιφέρειες (ΟΤΑ Β΄ βαθµού), που συγκροτήθηκαν µε το Ν. 3852/2010,
πρέπει να ολοκληρώσουν την απογραφή των χρηµατικών διαθεσίµων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους µέχρι 31/1/2011 και να πραγµατοποιήσουν απογραφή των
πάγιων περιουσιακών τους στοιχείων µέχρι 28/2/2011.
Η απογραφή τους πρέπει να λάβει υπόψη το καθεστώς οικονοµικής διαχείρισης µε το
οποίο λειτούργησαν µέχρι σήµερα οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και βάσει αυτού
να καθορίσουν το είδος, τις διαδικασίες και τις φάσεις πραγµατοποίησης της απογραφής. Ειδικότερα:
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Η οικονοµική διαχείριση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διεξάγονταν µε βάση
τις διατάξεις του Ν.∆. 496/1974 και του Π.∆. 30/1996 (Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης), χωρίς την τήρηση της διπλογραφικής λογιστικής. Το καθεστώς αυτό πρόκειται να αλλάξει ριζικά µε την έκδοση (βλέπε παραπάνω):
-

Προεδρικού διατάγµατος για την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος γενικής και αναλυτικής λογιστικής - κοστολόγησης από τις Περιφέρειες.

-

Προεδρικού διατάγµατος για την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό τους.

-

Υπουργικής απόφασης για τον τύπο του προϋπολογισµού τους.

Οι παραπάνω κανονιστικές πράξεις θα ισχύσουν από την 1/1/2012, οπότε το 2011 θα
αποτελέσει τη µεταβατική περίοδο προσαρµογής για τις Περιφέρειες.
Την περίοδο αυτή πρέπει να αντιµετωπιστούν τόσο τα θέµατα της τρέχουσας λειτουργίας, όσο και η προετοιµασία για πλήρη εφαρµογή των προεδρικών διαταγµάτων
και της υπουργικής απόφασης.
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Οργάνωση της απογραφής
Η απογραφή των περιουσιακών και λοιπών στοιχείων των Περιφερειών, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 269 του Ν.3852/10, είναι προσαρµοσµένη
στις απαιτήσεις της µεταβατικής περιόδου και θα υλοποιηθεί σε φάσεις:
•

Α΄ φάση, η οποία ολοκληρώνεται µέχρι την 3η Ιανουαρίου 2011 και αφορά τα
χρηµατικά διαθέσιµα, τις άµεσα πληρωτέες υποχρεώσεις και την τακτοποίηση των
ταµειακών εκκρεµοτήτων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / ∆ιαµερισµάτων
που ενσωµατώνονται σε κάθε Περιφέρεια.

-

Β΄ φάση, η οποία ολοκληρώνεται µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 και αφορά τα
έσοδα (εισπρακτέες απαιτήσεις) και τα έξοδα (άµεσα καταβλητέες υποχρεώσεις)
των Ν.Α./Ν.∆. µε επείγοντα χαρακτήρα, τις καταγραφές κινητών και κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοδοτήσεων, δανειακών και γενικά συµβατικών υποχρεώσεων, συµµετοχών σε επιχειρήσεις, την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εσόδων και κάθε είδους νοµικές εκκρεµότητες.

•

Γ΄ φάση, η οποία ολοκληρώνεται µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011 και αφορά
την φυσική απογραφή των παγίων περιουσιακών τους στοιχείων.

Οι Οικονοµικές Υπηρεσίες των Περιφερειών πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα ακολουθήσουν δύο ακόµα φάσεις:
•

∆΄ φάση, η οποία αφορά την απογραφή των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία συνδέονται µε τις αρµοδιότητες που θα µεταφερθούν την 1η Ιουλίου 2011 από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.

•

Ε΄ φάση, η οποία αφορά τη διενέργεια κανονικής απογραφής έναρξης και τη σύνταξη ισολογισµού έναρξης, κατά την οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2012
η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος γενικής και αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης µε βάση το σχετικό Π.∆. που πρόκειται να εκδοθεί (άρθρο 5 της
Υ.Α.).

Συνεπώς η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των Περιφερειών
ουσιαστικά αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες, µε βάση τις ρυθµίσεις του ν.
3852/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων:
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1) Η πρώτη στην οποία αναφέρεται η Υ.Α. 74446, 29-12-2010,
ΦΕΚ 87 Α΄, αφορά:
-

Την καταγραφή και παραλαβή του «ταµείου» και των πάσης
φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Ν.Α./Ν.∆.

-

Την φυσική απογραφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
των Ν.Α./Ν.∆.

Η φυσική απογραφή έχει το νόηµα της πλήρους καταγραφής των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αλλά όχι της αποτίµησής τους.
Ουσιαστικά οι Περιφέρειες παραλαµβάνουν από τις Ν.Α./Ν.∆. τα
κινητά και ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία, τις απαιτήσεις και
τις υποχρεώσεις τους.
2) Η δεύτερη αφορά:
-

Την επανάληψη της πρώτης σε ό,τι αφορά τις µεταφερόµενες
αρµοδιότητες

-

Τη διενέργεια απογραφής έναρξης1 και τη σύνταξη ισολογισµού έναρξης, µε την αξιοποίηση, επικαιροποίηση και αποτίµηση των στοιχείων των προηγούµενων φάσεων.

Ο Οδηγός αυτός αφορά τις δύο πρώτες φάσεις, έτσι όπως καθορίζονται στην σχετική
Υπουργική Απόφαση και θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες για τις επόµενες δύο.
Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής
Στις Περιφέρειες συγκροτείται, µε απόφαση του Περιφερειάρχη, Επιτροπή Απογραφής έως την 10.01.2011, η οποία αποτελείται από :
•

Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής, ως Πρόεδρο

•

∆ύο µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας, από τα οποία ένα προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ένα από το σύνολο της µειοψηφίας.

1

Ως απογραφή νοείται η πλήρης και ακριβής καταγραφή και αποτίµηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η επαλήθευση της ύπαρξης και η αποτίµηση των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων.
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Εάν δεν µετέχει στην Οικονοµική Επιτροπή µέλος της µειοψηφίας, στην θέση του
ορίζεται άλλο µέλος από την πλειοψηφία.
•

Ένα νοµικό σύµβουλο της Περιφέρειας, εφόσον υπάρχει

•

Τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας.

•

Έναν προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

•

Τους υπαλλήλους που εκτελούσαν την 31.12.2010 καθήκοντα προϊσταµένου των
Οικονοµικών Υπηρεσιών των καταργούµενων Ν.Α./Ν.∆., οι οποίες αποτελούν
από 1/1/2011 τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας.

•

Τους υπαλλήλους που εκτελούσαν την 31.12.2010 καθήκοντα προϊστάµενου των
Τεχνικών Υπηρεσιών των καταργούµενων Ν.Α./Ν.∆., οι οποίες αποτελούν από
1/1/2011 τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, είναι δυνατό µε απόφαση του Περιφερειάρχη να συγκροτηθούν οµάδες απογραφής κατά περιφερειακή ενότητα ή και ανάλογα µε τα αντικείµενα απογραφής (π.χ. ακίνητα, κοινόχρηστα πάγια, µηχανολογικός
εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα, αναλώσιµα κ.λπ.).
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Α’ φάση έως 3 Ιανουαρίου 2011
Κατά τη διενέργεια της πρώτης φάσης θα πρέπει να γίνει η απογραφή των χρηµατικών διαθεσίµων και των άµεσων και επειγουσών υποχρεώσεων των Περιφερειών.
Ουσιαστικά θα γίνει καταγραφή των οικονοµικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την οµαλή οικονοµική λειτουργία τους. Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται συγκεκριµένα ότι θα απογραφούν τα εξής:
α) Τα χρηµατικά διαθέσιµα σε τραπεζικούς λογαριασµούς και στο
ταµείο την 31-12-10, καθώς και τα µπλοκ των επιταγών
β) Oι µη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι ανεξόφλητες επιταγές
γ) Οι υποχρεώσεις σε φόρους / τέλη / ασφαλιστικά ταµεία
δ) Οι υποχρεώσεις πληρωµής λογαριασµών τρίτων π.χ. ΟΤΕ, ∆ΕΗ
ε) Τα στοιχεία των Χ.Ε.Π. που παρέµειναν ανεξόφλητα την 31-12-10
και πρέπει να ακυρωθούν

Θέµατα που επηρεάζουν τη διενέργεια της Α΄ φάσης της απογραφής
Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν εφαρµόζουν το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα να είναι δυσχερής η απογραφή των παραπάνω στοιχείων, αφού
δεν τηρούνται ισοζύγια, λογιστικές καρτέλες κ.λπ.
Επίσης η ταµειακή τους διαχείριση δεν είναι ολοκληρωµένη και διεξάγεται µερικά
από τις ∆.Ο.Υ., µε αποτέλεσµα να υπάρχουν δυσκολίες στη καταγραφή των απαιτήσεων από τρίτους.
Α.1. Χρηµατικά διαθέσιµα - τραπεζικοί λογαριασµοί
Στις 31/12/2010, ο υπεύθυνος για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασµών κάθε
Ν.Α./Ν.∆. καταθέτει στους λογαριασµούς όλα ανεξαιρέτως τα µετρητά που έχει στη
διάθεσή του. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος ταµειακής διαχείρισης της Περιφέρειας, µαζί
µε τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού προβαίνουν σε απογραφή των
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χρηµατικών διαθεσίµων, βάσει πρωτοκόλλων που συντάσσουν οι υπεύθυνοι ταµειακής διαχείρισης της κάθε Ν.Α./Ν.∆. (νυν Περιφερειακής Ενότητας).
Η απογραφή περιλαµβάνει:
•

Συµφωνία Ταµείου µε τα extrait των τραπεζών (µε επισυναπτόµενη κατάσταση
µη εµφανισθέντων επιταγών πληρωτέων ανά λογαριασµό τράπεζας).

•

Απογραφή των αχρησιµοποίητων φύλλων επιταγών ανά λογαριασµό µε επισυναπτόµενη βεβαίωση της τράπεζας για τα αχρησιµοποίητα φύλλα.

•

Λίστα των επιταγών εισπρακτέων (εάν δεν έχουν εισπραχθεί µέσα στο 2010)

•

Στα ταµειακά διαθέσιµα επίσης θα συµπεριληφθούν και τα υπόλοιπα των λογαριασµών της Τράπεζας της Ελλάδος, που τηρούνται σε ξεχωριστές µερίδες και
αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα από ευρωπαϊκά προγράµµατα.

•

Ξεχωριστά θα απογραφούν τα χρηµατικά διαθέσιµα της πάγιας προκαταβολής και
των ενταλµάτων προπληρωµής που δεν έχουν κλείσει.

Οι επικεφαλής των ταµειακών υπηρεσιών προχωρούν σε συµφωνία του φυσικού µε
το λογιστικό ταµείο και µέσω του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής
παραδίδουν στον υπεύθυνο ταµειακής διαχείρισης και στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας.
Στη συνέχεια αποτυπώνονται τα στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής ταµείου.
Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ταµείου
Σήµερα στις 31/12/20.... στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ..........(διεύθυνση)
στην ……………(πόλη) παραδίδονται οι τραπεζικοί λογαριασµοί της Ν.Α./Ν.∆.
……….....…….. Συγκεκριµένα:
Το ταµειακό υπόλοιπο της …/…./20….. ανέρχεται σε …………. ευρώ και αναλύεται
ως εξής:
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Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής χρηµατικών διαθεσίµων
Ηµεροµηνία συµφωνίας
A.

Λογιστικό υπόλοιπο χρηµατικών διαθεσίµων
Υπόλοιπο
Κατάσταση ταµειακού υπολοίπου την:

Β.

01/01/20..

Πραγµατικό υπόλοιπο χρηµατικών διαθεσίµων
Β. 1. Λογαριασµοί όψεως
Αριθµός
λογαριασµού

Καταθέσεις όψεως

Υπόλοιπο
Extrait

Πηγή : Extrait Τραπεζών της ηµεροµηνίας συµφωνίας
που επισυνάπτεται
Σύνολο υπολοίπων λογαριασµών όψεως

0

Β. 2. Χρηµατικά διαθέσιµα στο Ταµείο
Υπόλοιπο
Χρηµατικά υπόλοιπα µετρητά στο χρηµατοκιβώτιο

0

Πηγή: Αναλυτική κατάσταση ηµερήσιων εισπράξεων
και χρεωµένα διαθέσιµα στο ταµείο της Ν.Α./Ν.∆.
Σύνολο υπολοίπων ταµείου

0

Γενικό σύνολο πραγµατικών διαθεσίµων
Γ.

0

∆ιαφορά πραγµατικού και λογιστικού υπολοίπου

0

Που αναλύεται:
Περιγραφή

∆.

Ποσό
Σύνολο

0

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

0

Υπόλοιπα πάγιας προκαταβολής και ενταλµάτων προπληρωµής
(που δεν έχουν κλείσει)
Πάγια προκαταβολή
Εντάλµατα προκαταβολής (αναλυτικά ανά υπόλογο)
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Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής χρηµατικών διαθεσίµων
Ε.

Επισυναπτόµενα έγγραφα

1

Exrait Τραπεζών

Ο ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

(Ταµίας κάθε Ν.Α./Ν.∆.)

(Ο ταµίας και ο Προϊστάµενος που ορίζονται µε απόφαση Περιφερειάρχη)

Α.2. Υποχρεώσεις από ανεξόφλητα παραστατικά την 31/12/2010
Είναι γνωστό ότι οι Ν.Α./Ν.∆. δεν θα εξοφλήσουν το σύνολο των παραστατικών, που
θα ενταλµατοποιηθούν µέσα στη χρήση του 2010.
Συνεπώς τα ενταλµατοποιηµένα παραστατικά που δεν εξοφλήθηκαν µέχρι
31/12/2010, θα καταγραφούν σε ειδική κατάσταση και θα ακυρωθούν την
31/12/2010. Στην κατάσταση των παραστατικών, των οποίων τα αντίστοιχα ΧΕΠ έχουν ακυρωθεί µε πράξη του ταµία, θα προστεθούν τα παραστατικά που δεν έχουν
ενταλµατοποιηθεί.
Το σύνολο των παραστατικών που παρέµειναν ανεξόφλητα την 31/12/10, θα εγγραφούν στους ΚΑΕ του προϋπολογισµού του 2011, µε τη βασική προϋπόθεση ότι για
την έκδοσή τους έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες νοµιµότητας και κανονικότητας.
Αυτονόητο είναι ότι ως παραστατικά εννοούνται τιµολόγια - δελτία αποστολής, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, µισθοδοτικές καταστάσεις, λογαριασµοί ∆ΕΗ, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, ασφαλιστήρια συµβόλαια, φορτωτικές κ.α.
Η απογραφή περιλαµβάνει αναλυτικά:
•

Απογραφή όλων των ανεξόφλητων και ακυρωµένων χρηµατικών ενταλµάτων
(βασική προϋπόθεση ότι έχουν ενταλµατοποιηθεί και εκκαθαριστεί όλες ανεξαιρέτως οι αναληφθείσες υποχρεώσεις).

•

Σε περίπτωση µη ενταλµατοποίησης όλων των αναληφθέντων υποχρεώσεων, απογραφή όλων των µη ενταλµατοποιηθέντων τιµολογίων προµηθευτών µε επισυναπτόµενα τις αποφάσεις δέσµευσης και έγκρισης της δαπάνης, τη σύµβαση µε
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προµηθευτή, το πρωτόκολλο παραλαβής και ό,τι άλλο απαιτείται για την εκκαθάριση της δαπάνης.
•

Καταγραφή όλων των υπογεγραµµένων συµβάσεων, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί ή ολοκληρωθεί µαζί µε την δέσµευση της δαπάνης και την απόφαση έγκρισης
(ακολουθεί αναλυτική καταχώρηση στην β΄ φάση).

Α.3. Υποχρεώσεις προς φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς φορείς,
καθώς και κάθε παρακράτηση υπέρ τρίτων
Οι µισθοδοτικές καταστάσεις, εκτός από τις αποδοχές των εργαζοµένων, περιέχουν
και τις υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές και τις εισφορές προς τους ασφαλιστικούς φορείς (όταν αυτές πληρώνονται από τις Ν.Α./Ν.∆.) καθώς και κάθε παρακράτηση υπέρ τρίτων.
Συνεπώς απαιτείται καταγραφή τους µέσω της απογραφής, έστω κι εάν δεν πληρωθούν µέσα στη χρήση του 2010.
Το γεγονός αυτό δηµιουργεί την υποχρέωση στις Περιφέρειες να αποδώσουν µέσα
στο πρώτο δίµηνο του 2011 (ΙΑΝ - ΦΕΒ) τους φόρους και τις εισφορές, που προέρχονται από τις µισθοδοτικές καταστάσεις των µηνών Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου και δώρου Χριστουγέννων και αφορούν τη χρήση του 2010.
Μία ακόµα υποχρέωση αφορά την απόδοση µέσα στο 2011 συσσωρευµένων υποχρεώσεων, που προέρχονται από κρατήσεις και εισφορές, η ηµεροµηνία απόδοσης των
οποίων έχει λήξει.
Επιπρόσθετα δηµιουργείται η υποχρέωση απόδοσης µέσα στον Ιανουάριο του 2011
του φόρου ελεύθερων επαγγελµατιών, του φόρου αιρετών και λοιπών κρατήσεων του
τελευταίου διµήνου του 2010 και του φόρου των εµπορικών επιχειρήσεων (1%, 4%,
8%) του άρθρου 55 του Ν. 2238/94.
Συνεπώς η απογραφή περιλαµβάνει αναλυτικά όλες τις, προς απόδοση, κρατήσεις.
Για διευκόλυνση της Επιτροπής Απογραφής καταρτίστηκε ο επόµενος πίνακας, στον
οποίο καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι σχετικές κρατήσεις:
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
ΚΑΕ
κράτησης

Χρηµατικό
Ένταλµα

Ηµερ/νία
εξόφλησης

Αιτιολογία
δαπάνης

Ποσό
υπολογισµού

Σύνολο
κράτησης

Ηµεροµηνία
απόδοσης
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Β’ Φάση έως 31 Ιανουαρίου 2011
Κατά τη διενέργεια της δεύτερης φάσης θα πρέπει να γίνει απογραφή εσόδων (εισπρακτέες απαιτήσεις), εξόδων (καταβλητέες υποχρεώσεις) των Ν.Α./Ν.∆., καταγραφές κινητών και κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοδοτήσεων, δανειακών και γενικά συµβατικών υποχρεώσεων, συµµετοχών σε επιχειρήσεις και κάθε
είδους νοµικών εκκρεµοτήτων. Στη φάση αυτή ουσιαστικά απογράφονται όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Περιφερειών που προέρχονται από τις Ν.Α./Ν.∆.2
Στην υπουργική απόφαση αναφέρονται συγκεκριµένα τα εξής:
1)

Οι ταµειακά βεβαιωµένες απαιτήσεις έναντι τρίτων που έχουν
καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία

2)

Τα χρηµατικά διαθέσιµα ανά κατηγορία εσόδων

3)

Τα χρεόγραφα

4)

Οι συµµετοχές των Ν.Α./Ν.∆. σε επιχειρήσεις, Α.Ε. κ.λπ.

5)

Οι υποχρεώσεις καταβολής µισθοδοσίας

6)

Οι υποχρεώσεις από υπογραφείσες συµβάσεις

7)

Οι λοιπές υποχρεώσεις της 31-12-2010 (π.χ. µακροπρόθεσµα,
βραχυπρόθεσµα δάνεια κ.λπ.)

8)

Οι ανεξόφλητες εκκαθαρισµένες υποχρεώσεις

9)

Οι δηµόσιες συµβάσεις (έργων, προµηθειών, υπηρεσιών), οι προγραµµατικές συµβάσεις και οι λοιπές συµβάσεις σε εξέλιξη

2

Ν. 3852/2010, άρθρο 283 «τελικές ρυθµίσεις»:

«2.Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών καταργούνται οι ενιαίες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα.
Οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, µετά την έναρξη ασκήσεως των αρµοδιοτήτων
τους, σε όλα τα δικαιώµατα, περιλαµβανοµένων και των εµπραγµάτων, καθώς και στις υποχρεώσεις, των Ν.Α.
Οι εκκρεµείς, κατά την έναρξη ασκήσεως των αρµοδιοτήτων τους, δίκες των Ν.Α., συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόµενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε µία από αυτές».
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10) Οι συµβάσεις των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και οι
πηγές χρηµατοδότησής τους, οι οποίες συνδέονται µε την άσκηση
των αρµοδιοτήτων τους
11) Πρώτες ύλες, αναλώσιµα, ανταλλακτικά και λοιπά αποθέµατα
της 31-12-2010
12) Αποφάσεις ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράµµατα των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και
13) Προσφυγές, εκκρεµείς δίκες και ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονοµικού περιεχοµένου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Β.1. Υποχρεώσεις σε προµηθευτές
Συντάσσεται κατάσταση µε όλες τις ανεξόφλητες οφειλές προς όλους τους προµηθευτές, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί ένταλµα. Αν είχε εκδοθεί ένταλµα, συµπεριλαµβάνεται στα καταγεγραµµένα ως ακυρωθέν Χ.Ε.Π.
Όλες οι οφειλές, που θα συµπεριληφθούν, πρέπει :
•

να αποδεικνύονται µε το σχετικό παραστατικό, όπως προβλέπεται στον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.): τιµολόγια πώλησης, τιµολόγια - δελτία αποστολής κ.λπ.

•

το παραστατικό να µην έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006. Αν έχει εκδοθεί νωρίτερα,
πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά, που να βεβαιώνουν τη µη παραγραφή
της υποχρέωσης.

•

να έχει νοµίµως αναληφθεί.

Η κατάσταση συντάσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα. Συντάσσονται τόσες καταστάσεις όσες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες.
Σε κάθε κατάσταση περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία των παραστατικών και υπογράφεται από τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών κάθε Ν.Α./Ν.∆. και τον αντίστοιχο Προϊστάµενο της Περιφέρειας.
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Β.2. Λοιποί πιστωτές
Συντάσσεται κατάσταση µε τις ανεξόφλητες οφειλές προς όλους τους πιστωτές, για
τις οποίες δεν είχε εκδοθεί ένταλµα. Αν είχε εκδοθεί ένταλµα, συµπεριλαµβάνεται
στα καταγεγραµµένα της Α’ φάσης, ως ακυρωθέν Χ.Ε.Π.
Πιστωτές είναι αυτοί στους οποίους οφείλουν οι Ν.Α./Ν.∆., αλλά όχι από συναλλαγές
παροχής υπηρεσιών, προµήθειας υλικών, κ.λπ. π.χ. Νοµαρχιακός Σύµβουλος στον
οποίο δεν καταβλήθηκαν έξοδα µετακίνησης, ενώ παρέδωσε όλα τα προβλεπόµενα
παραστατικά και στο τέλος του έτους του οφείλεται το συγκεκριµένο ποσό.
Η κατάσταση συντάσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα. Συντάσσονται τόσες καταστάσεις όσες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες.
Σε κάθε κατάσταση καταγράφονται όλα τα σχετικά παραστατικά και υπογράφεται
από τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών κάθε Ν.Α./Ν.∆. και τον αντίστοιχο
Προϊστάµενο της Περιφέρειας.
Β.3. Οφειλές ενοικίων
Για τις µισθώσεις - για τα ακίνητα που είχαν µισθώσει οι Ν.Α./Ν.∆. - συντάσσεται
φάκελος, ο οποίος περιλαµβάνει για κάθε ακίνητο :
•

Περιγραφή του ακινήτου

•

Στοιχεία ιδιοκτήτη

•

Σχετικές αποφάσεις οργάνων διοίκησης

•

Μισθωτήριο συµβόλαιο

Υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής από τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών κάθε Ν.Α./Ν.∆. και τον αντίστοιχο Προϊστάµενο της Περιφέρειας.
Οι τυχόν οφειλές σε ιδιοκτήτες µισθωµένων ακινήτων περιλαµβάνονται στις καταστάσεις «Λοιπών Πιστωτών», όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο.
Β.4. Συµβάσεις που δεν ξεκίνησε η υλοποίησή τους
Περιλαµβάνονται όλες οι συµβάσεις, είτε παροχής υπηρεσιών είτε εκτέλεσης τεχνικών έργων. Συντάσσεται φάκελος για κάθε έργο / υπηρεσία / προµήθεια στον οποίο
υπάρχουν αναλυτικά τα εξής στοιχεία :
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1) Τεχνικά στοιχεία
•

Μελέτη

•

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•

Προϋπολογισµός

•

Πηγή χρηµατοδότησης

2) Φάκελος διαγωνισµού και ανάδειξης αναδόχου
•

Προκήρυξη

•

Πρακτικά ανάδειξης αναδόχου

•

Υπογραφείσα σύµβαση

•

Εγγυητική επιστολή

•

Νόµιµη ανάληψη δαπάνης

Υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής από τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών κάθε Ν.Α./Ν.∆. και τον αντίστοιχο Προϊστάµενο της Περιφέρειας.
Β.5. Συµβάσεις σε εξέλιξη
Περιλαµβάνονται όλες οι συµβάσεις για έργα, προµήθειες και υπηρεσίες, οι προγραµµατικές συµβάσεις κ.α., οι οποίες περιέρχονται στην Περιφέρεια ως καθολικό
διάδοχο των Ν.Α./Ν.∆. Συντάσσεται φάκελος για κάθε συνεχιζόµενο έργο / υπηρεσία
/ προµήθεια στον οποίο καταγράφονται:
1) Τεχνικά στοιχεία, όπως µελέτη, τεχνικά χαρακτηριστικά, προϋπολογισµός, πηγή
χρηµατοδότησης
2) Φάκελος διαγωνισµού και ανάδειξης αναδόχου µε προκήρυξη, πρακτικά ανάδειξης αναδόχου, υπογραφείσα σύµβαση, εγγυητική επιστολή, νόµιµη ανάληψη δαπάνης
3) Συµπληρωµατικά στοιχεία για την πορεία κάθε σύµβασης
-

Προϋπολογισµός, έτσι όπως είχε διαµορφωθεί την 31-12-2010

-

Το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί στο συµβαλλόµενο µέσω πιστοποιήσεων

21

-

Άλλες δαπάνες που έχουν γίνει µε βάση τη σύµβαση

-

Λογιστική αποτίµηση του φυσικού αντικειµένου την 31-12-2010

-

Τυχόν εκκρεµότητες στις πιστοποιήσεις και πληρωµές

-

Προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης και εκτίµηση για το τελικό κόστος της
σύµβασης.

Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισµοί, τότε για κάθε έργο / υπηρεσία / προµήθεια ετοιµάζεται κατάσταση που περιέχει:
-

Τίτλο έργου / υπηρεσίας / προµήθειας

-

Πηγή χρηµατοδότησης

-

Ποσό προϋπολογισµού

-

Φάση που βρίσκεται ο διαγωνισµός

-

Ανάλογα συνοδευτικά έγγραφα (µελέτη, τεχνικά χαρακτηριστικά, προκήρυξη)

Οι Τεχνικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες των Ν.Α./Ν.∆. θα συµπληρώσουν τους φακέλους και µέσω των Προϊσταµένων τους θα τους παραδώσουν στους αντίστοιχους
Προϊστάµενους των Περιφερειών.
Β.6. Αποφάσεις επιχορήγησης έργων και δράσεων
Περιλαµβάνονται οι αποφάσεις ένταξης έργων και δράσεων των Ν.Α./Ν.∆. σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση π.χ. απόφαση
ένταξης / χρηµατοδότησης έργου σε Τοµεακό ή Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, επιχορηγήσεις για σχολική στέγη κ.α.
Πρέπει να συνταχθεί σχετική κατάσταση και να συνυπογραφεί από τους αρµόδιους
Προϊσταµένους.
Β.7. Αποδοχές προσωπικού
Όλες οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας κάθε κατηγορίας προσωπικού (εποχικό
προσωπικό, µερική απασχόληση) που απασχολείτο µέχρι 31/12/2010 στις Ν.Α./Ν.∆.
και οι αποδοχές του καταβάλλονταν από τις ίδιες, συγκεντρώνονται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες των Ν.Α./Ν.∆. (∆ιοικητικού ή Οικονοµικές Υπηρεσίες), καταγράφονται
και παραδίδονται στην Οικονοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας.
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Β.8. Εκκρεµή νοµικά θέµατα
Συντάσσεται κατάσταση για όλες τις εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις των Ν.Α./Ν.∆.προσφυγές, δίκες, ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις - η µελλοντική έκβαση των
οποίων συνεπάγεται οικονοµικές υποχρεώσεις για τις Περιφέρειες.
Β.9. ∆άνεια
Συγκροτείται φάκελος µε τα ληφθέντα και µη εξοφληθέντα δάνεια κάθε Ν.Α./Ν.∆.
(Περιφερειακή Ενότητα). Σε κάθε φάκελο υπάρχουν υποφάκελοι ανά δάνειο που περιέχουν :
1) Στοιχεία λήψης κάθε δανείου (διαχωρισµός βραχυπρόθεσµα - µακροπρόθεσµα)
-

Τράπεζα - Υποκατάστηµα

-

∆ανειακή σύµβαση

-

Παραχωρηθείσες εγγυήσεις

-

Αποφάσεις οργάνων διοίκησης

2) Στοιχεία πληρωµών δανείου
3) Αναλυτικό καθολικό δανείου µε τις µη ληξιπρόθεσµες δόσεις
4) Στοιχεία ληξιπρόθεσµων και µη καταβληθέντων δόσεων (αν υπάρχουν)
Προτείνεται να συνταχθεί συγκεντρωτικός πίνακας, που να περιέχει :
-

Ποσά ανεξόφλητων δανείων

-

∆όσεις χρεολυσίων διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2011

-

Προϋπολογισθέντα ποσά τόκων για καταβολή στην περίοδο 1/1-31/12/2011

Κάθε κατάσταση υπογράφεται από τους Προϊσταµένους Οικονοµικών Υπηρεσιών
κάθε Ν.Α./Ν.∆. και τον αντίστοιχο Προϊστάµενο της Περιφέρειας.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Β.10. Καταγραφή - αποτίµηση των χρεογράφων
Είναι πιθανόν οι Ν.Α./Ν.∆. να κατέχουν χρεόγραφα, όχι ως πάγια µακροπρόθεσµη
επένδυση, αλλά ως πρόσκαιρη τοποθέτηση. Τα χρεόγραφα αυτά πρέπει να καταγραφούν και να αποτιµηθούν.
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Οι πιθανές περιπτώσεις αξιόγραφων, που βρίσκονται στην κατοχή τους, είναι:
•

µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο

•

έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου

•

µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων

•

Repos

•

οµόλογα ελληνικού δηµοσίου, τραπεζικά οµόλογα κ.α.

Η αποτίµηση των παραπάνω θα γίνει ως εξής:
Τίτλοι

Τρέχουσα τιµή

Τίτλοι εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο

Μέσος όρος χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον τελευταίο
µήνα της χρήσης

Έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου

Ο µέσος όρος της καθαρής τιµής τους κατά τον τελευταίο
µήνα της χρήσης

Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων

Η καθαρή τιµή τους

Repos

Η καθαρή τιµή τους

Οµόλογα ελληνικού δηµοσίου, τραπεζικά οµόλογα

Η καθαρή τιµή τους

Β.11. Ακίνητα ιδιοκτησίας ή εκµετάλλευσης από την Περιφέρεια
Για τα ακίνητα που είχαν εκµισθώσει οι Ν.Α./Ν.∆., συντάσσεται χωριστός φάκελος,
που περιλαµβάνει για κάθε ακίνητο:
•

Στοιχεία µισθωτή

•

Σχετικές αποφάσεις οργάνων διοίκησης

•

Μισθωτήριο συµβόλαιο

Υπογράφονται πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής µεταξύ των Προϊσταµένων Οικονοµικών Υπηρεσιών κάθε Ν.Α./Ν.∆. και του αντίστοιχου Προϊστάµενου της Περιφέρειας.
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Β.12. Χρηµατικά διαθέσιµα ανά κατηγορία
Εκτός από το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής των χρηµατικών διαθέσιµων, οι
ταµίες των Ν.Α./Ν.∆. στη φάση αυτή παραδίδουν:
•

Κατάσταση µε την ανάλυση των ειδικευµένων διαθεσίµων ανά Κ.Α.Ε. και Φορέα π.χ. ΣΑΝΑ, Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, λοιπές επιχορηγήσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων.

•

Στα χρηµατικά διαθέσιµα επίσης θα συµπεριληφθούν και τα υπόλοιπα των λογαριασµών της Τράπεζας της Ελλάδος, που τηρούνται σε ξεχωριστές µερίδες των
Ν.Α./Ν.∆. και αφορούν συνεχιζόµενα έργα συγχρηµατοδοτούµενα από ευρωπαϊκά
ή εθνικά προγράµµατα (έχουν ήδη καταγραφεί στην πρώτη φάση ως υπόλοιπα, τώρα καταχωρούνται ανά κατηγορία).

Β.13. Απαιτήσεις από θεσµοθετηµένα τέλη και δικαιώµατα, πρόστιµα και
λοιπά έσοδα
Οι επικεφαλής των ταµειακών υπηρεσιών των Ν.Α./Ν.∆. οφείλουν να παραδώσουν
στον Ταµία της Περιφέρειας, κατάσταση µε όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους
που έχουν βεβαιωθεί ταµειακά3 µε τα υπόλοιπα της 31/12/2010.
Είναι σκόπιµο να συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που θα περιέχει
συνοπτική εικόνα των χρηµατικών καταλόγων ανά ΚΑΕ και έτος αναφοράς.
Είναι φανερό ότι οι πιθανοί διακανονισµοί, οι ρυθµίσεις οφειλών που έχουν διενεργηθεί µέσα στο 2010 και δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2010, τα υπόλοιπα της
ρύθµισης και των διακανονισµών, θα µεταφερθούν ως έναρξη στη χρήση του 2011.
Η απογραφή περιλαµβάνει αναλυτικά:
•

Απογραφή χρηµατικών καταλόγων µε υπόλοιπο της 31/12/2010 και εκτύπωση
συνοπτικής κατάστασης χρηµατικών καταλόγων για κάθε έτος βεβαίωσης.

•

Απογραφή κατάστασης ενδίκων και αναγκαστικών µέτρων κατά οφειλετών.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις περιπτώσεις, που για συγκεκριµένες κατηγορίες τελών - δικαιωµάτων εµφιλοχωρεί ο κίνδυνος της παραγραφής (πενταετία).
3

Βεβαίωση υπό την στενή έννοια: αποτελεί το είδος της βεβαίωσης που διενεργεί ο ταµίας και
συνοδεύεται µε την έκδοση τριπλότυπου αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων
(Τ.Α.Π.Ε.Ε.). Η βεβαίωση αυτού του είδους εµφανίζει απαιτητό το δηµόσιο έσοδο.
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Β.14. Βεβαιωτικοί κατάλογοι υπό την ευρεία έννοια - µη ταµειακώς βεβαιωµένοι
Συντάσσεται κατάσταση ανά Περιφερειακή Ενότητα (Ν.Α./Ν.∆.), που περιέχει όλους
τους βεβαιωτικούς καταλόγους, που δεν έχουν βεβαιωθεί «υπό την στενή έννοια»,
δηλαδή δεν έχουν βεβαιωθεί ακόµη ταµειακά, αλλά βρίσκονται σε διαδικασία «υποδοχής ενστάσεων».
Στην περίπτωση αυτήν εντάσσονται επιχορηγήσεις, που δεν έχουν βεβαιωθεί ως έσοδα και παραµένουν στην Τράπεζα Ελλάδος ανά πηγή χρηµατοδότησης µε συνηµµένο
το extrait.
Για τις απαιτήσεις των δύο προηγούµενων παραγράφων υπογράφονται πρωτόκολλα
παράδοσης - παραλαβής µεταξύ των Προϊσταµένων Οικονοµικών Υπηρεσιών των
Ν.Α./Ν.∆. και του αντίστοιχου Προϊστάµενου της Περιφέρειας.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Β.15. Ανταλλακτικά παγίων, πρώτες ύλες, αναλώσιµα - καταγραφή
Πραγµατοποιείται φυσική απογραφή των ποσοτήτων µε ηµεροµηνία 31/12/2010, που
βρίσκονται στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες και στις αποθήκες της κάθε
Ν.Α./Ν.∆. (Περιφερειακής Ενότητας).
Επειδή η φυσική καταγραφή θα λάβει χώρα λίγες ηµέρες αργότερα πρέπει, στις ποσότητες της φυσικής απογραφής που θα βρεθούν, να συνυπολογιστούν και οι µεταβολές
(εισαγωγές – εξαγωγές) των ποσοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν από την 1/1/2011
έως την ηµέρα που διενεργείται η φυσική απογραφή.
Για όλες τις µεταβολές του διαστήµατος που µεσολαβεί από τις 1/1/2011 έως την ηµέρα της φυσικής απογραφής, πρέπει να υπάρχουν όλα τα προβλεπόµενα παραστατικά εισαγωγής και εξαγωγής ειδών. Ειδικά για τα καύσιµα ακολουθείται ή ίδια διαδικασία, αλλά στα παραστατικά εξαγωγής πρέπει να αναγράφεται το όχηµα στο οποίο
τοποθετήθηκαν.
Η αποτίµηση της αξίας τους θα πραγµατοποιηθεί στην Ε΄ φάση, η οποία αφορά στη
διενέργεια κανονικής απογραφής έναρξης και στη σύνταξη ισολογισµού έναρξης, κατά την οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2012 η εφαρµογή του διπλογραφικού
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συστήµατος γενικής και αναλυτικής λογιστικής - κοστολόγησης µε βάση το σχετικό
Π.∆. που πρόκειται να εκδοθεί (άρθρο 5 της Υ.Α.).
Υπογράφονται πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής µεταξύ των Προϊσταµένων Οικονοµικών Υπηρεσιών των Ν.Α./Ν.∆. και του αντίστοιχου Προϊστάµενου της Περιφέρειας.
Οργάνωση της φυσικής απογραφής
Τα προβλήµατα που προκύπτουν σχετικά µε την απογραφή των ανταλλακτικών, αναλωσίµων και πρώτων υλών έχουν ως εξής:
1) Άχρηστα – κατεστραµµένα υλικά
Είναι πιθανόν να υπάρχουν άχρηστα υλικά τα οποία δεν χρειάζεται να απογραφούν,
αλλά να απορριφθούν, αφού πρώτα συνταχθεί πρωτόκολλο καταστροφής. Είναι σηµαντικό µε ευκαιρία την απογραφή, οι Περιφέρειες να απαλλαχθούν από όλα αυτά τα
υλικά.
2) Ποια υλικά θα απογραφούν στις 31/12/2010;
α) Όλα όσα αποτελούν ιδιοκτησία των Ν.Α./Ν.∆. και βρίσκονται στους χώρους τους
(γραφεία, αποθήκες, διάφορες εγκαταστάσεις).
β) Εκείνα που ανήκουν στην ιδιοκτησία των Ν.Α./Ν.∆. και βρίσκονται στις
31/12/2010 σε χώρους τρίτων (γιατί πιθανόν έχουν αποσταλεί για επισκευή, συντήρηση κ.λπ. π.χ. µεταφορικά µέσα, µηχανήµατα).
γ) Εκείνα που ανήκουν σε τρίτους και τυχαίνει να ευρίσκονται στις 31/12/2010 σε
χώρους των Ν.Α./Ν.∆. Αυτά τα υλικά θα καταγραφούν και θα εµφανιστούν σε ιδιαίτερο τµήµα της απογραφής.
δ) Υλικά που ανήκουν σε τρίτους και τα έχουν παραχωρήσει στις Ν.Α./Ν.∆. Θα καταγραφούν επίσης και θα εµφανιστούν σε ιδιαίτερο τµήµα της απογραφής.
Υπενθυµίζεται ότι για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Απογραφής, είναι
δυνατό µε απόφαση του Περιφερειάρχη να συγκροτηθούν οµάδες απογραφής ανά
Περιφερειακή Ενότητα ή και ανάλογα µε τα αντικείµενα απογραφής (π.χ. ακίνητα,
κοινόχρηστα πάγια, µηχανολογικός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα, αναλώσιµα κ.λπ.).
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Ακολουθεί ένας κατάλογος απογραφής υλικών που πρέπει να συµπληρωθεί ανά
Ν.Α./Ν.∆. (Περιφερειακή Ενότητα) και βασίζεται στην ταξινόµηση - κωδικοποίηση
του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος που εφαρµόζουν οι ∆ήµοι. Με αυτό τον
τρόπο θα διευκολυνθούν σηµαντικά οι Περιφέρειες, όταν πραγµατοποιήσουν την απογραφή έναρξης γιατί θα έχουν ολοκληρώσει ένα σηµαντικό τµήµα της απαραίτητης
προεργασίας.
1) Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
-

Μηχανήµατα

-

Τεχνικές εγκαταστάσεις

-

Φορητά µηχανήµατα "χειρός"

-

Εργαλεία

-

Καλούπια – ιδιοσυσκευές

-

Μηχανολογικά όργανα

-

Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός

2) Μεταφορικά µέσα
-

Αυτοκίνητα λεωφορεία

-

Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα

-

Αυτοκίνητα φορτηγά - ρυµούλκες - ειδικής χρήσης

-

Πλωτά - εναέρια µέσα

-

Μέσα εσωτερικών µεταφορών

-

Λοιπά µέσα µεταφοράς

3) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
-

Έπιπλα

-

Σκεύη

-

Μηχανές γραφείου (υπολογιστικές και λογιστικές µηχανές, φωτοτυπικά µηχανήµατα, λοιπές µηχανές γραφείου)

-

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα
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-

Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς

-

Επιστηµονικά όργανα

-

Ζώα για πάγια εκµετάλλευση

-

Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών

-

Λοιπός Εξοπλισµός

4) Αποθέµατα
-

Εµπορεύµατα, προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή, υποπροϊόντα και υπολείµµατα,
(αφορούν κυρίως βιοµηχανίες, εµπορικές επιχειρήσεις)

-

Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων

-

Αναλώσιµα υλικά

-

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

-

Είδη συσκευασίας

Όλα τα παραπάνω πρέπει να απογραφούν ακόµα και όταν βρίσκονται σε εγκαταστάσεις τρίτων ή είναι εκτός εκµετάλλευσης, εφόσον βέβαια δεν προκύπτει θέµα καταστροφής τους.
Η απογραφή θα διεξαχθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα – ∆ιεύθυνση ή αποθηκευτικό
χώρο από τις οµάδες απογραφής. Θα υπάρχουν δελτία απογραφής στα οποία θα καταγράφονται πλήρως όλα τα υλικά που υπάρχουν µέσα σε κάθε κτίριο, αποθήκη, εγκατάσταση.
Σε κάθε απογραφόµενο στοιχείο πρέπει να εµφανιστεί η ταυτότητά του. Ένας συνήθης τρόπος είναι οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής, που έχουν την µορφή:
Περιφερειακή Ενότητα ……………..………, ∆ιεύθυνση ……………
Κωδικός ………

Μονάδα µέτρησης

Ποσότητα

Απεγράφη την …/…/…

Υπογραφές

Οµάδα απογραφής
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με βάση τα σχετικά άρθρα του Κ.Ν.Α. (Π.∆. 30/1996) οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είχαν τη δυνατότητα να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να µετέχουν σε επιχειρήσεις µαζί µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν τη
µορφή:
-

Αµιγούς νοµαρχιακής επιχείρησης

-

Ανώνυµης εταιρείας ή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι αµιγείς νοµαρχιακές επιχειρήσεις λειτουργούσαν µε βάση το θεσµικό πλαίσιο των
αµιγών δηµοτικών επιχειρήσεων του Π.∆. 410/1995 (Κ.∆.Κ.), ενώ οι ανώνυµες εταιρείες ακολουθούσαν το αντίστοιχο πλαίσιο για τις Α.Ε. των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ
(∆ηµοσυνεταιριστικές Α.Ε., ανώνυµες εταιρείες λαϊκής βάσης, ανώνυµες εταιρείες
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.)4.
Από κάθε Ν.Α./Ν.∆. θα πρέπει να συνταχθεί κατάσταση συµµετοχών σε επιχειρήσεις
της αυτοδιοίκησης, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποτιµηθεί.
Κάθε κατάσταση θα περιλαµβάνει :
•

Επωνυµία επιχείρησης, νοµική µορφή (αµιγής, Α.Ε., αστική εταιρεία κ.λπ.)

•

Μορφή συµµετοχής: µετοχές, εταιρικά µερίδια

•

∆ιαδικασία σύστασης ή συµµετοχής (αντίγραφο καταστατικού, πράξη σύστασης)

•

Πιθανόν οφειλόµενο ποσό στο εταιρικό κεφάλαιο

Κάθε κατάσταση υπογράφεται από τον αρµόδιο Προϊστάµενο κάθε Ν.Α./Ν.∆. και τον
Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Η συµµετοχή των Ν.Α./Ν.∆. σε επιχειρήσεις θα αποτιµηθεί στην τρέχουσα τιµή, η
οποία προσδιορίζεται ως εξής:
•

Για τις ανώνυµες εταιρείες, η λογιστική αξία των µετοχών, όπως προκύπτει από
τον ισολογισµό (∆ηµοσυνεταιριστικές Α.Ε., ανώνυµες εταιρείες λαϊκής βάσης,
ανώνυµες εταιρείες φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.).

4

Οι περισσότερες Α.Ε. έχουν µετατραπεί σε ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρείες του άρθρου 252,
παρ. 3, περ. β του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)
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•

Για τις λοιπές επιχειρήσεις / εταιρείες, η αξία κτήσης τους (αµιγείς νοµαρχιακές
επιχειρήσεις, αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Η λογιστική αξία των µετοχών προσδιορίζεται µε την παρακάτω µεθοδολογία:
Λογιστική καθαρή θέση
Κεφάλαιο
Πλέον

Αξία
ΧΧΧ

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

ΧΧΧ

∆ιαφορές αναπροσαρµογής

ΧΧΧ

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΧΧΧ

Αποθεµατικά κεφάλαια

ΧΧΧ

Ποσά προορισµένα για αύξηση του κεφαλαίου

ΧΧΧ

Πλέον

Κέρδη σε νέο

ΧΧΧ

Μείον

ή Ζηµιές σε νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

-ΧΧΧ
ΧΧΧΧ
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Γ’ φάση έως 28 Φεβρουαρίου 2011
Στη φάση αυτή θα πραγµατοποιηθεί καταγραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων
που υπήρχαν τη 1/1/2011 και προέρχονται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. ∆ιευκρινίζεται ότι στη φάση αυτή θα διενεργηθεί φυσική απογραφή, η οποία δεν θα
συνοδευτεί από αποτίµηση. Θα καταγραφούν δηλαδή ποσότητες - αντικείµενα µε τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά όπου απαιτείται, αλλά δεν θα αποτιµηθεί η αξία τους.
Ποια είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των Ν.Α./Ν.∆.
Ο προσδιορισµός των παγίων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή της ακίνητης περιουσίας, των Ν.Α./Ν.∆. είναι ένα δύσκολο έργο και απαιτείται κατ’ αρχήν να οριοθετηθεί
η έννοιά τους. Γενικά τα πάγια ταξινοµούνται σε αστικά ή αγροτικά ακίνητα (γη
και κτίσµατα) και σε κοινόχρηστους χώρους.
Και σε αυτή την περίπτωση η ταξινόµηση - κωδικοποίηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος που εφαρµόζουν οι ∆ήµοι αποδεικνύεται χρήσιµη. Η ακίνητη περιουσία των Ν.Α./Ν.∆. συνιστάται λοιπόν να απογραφεί ως εξής:
1) Εδαφικές εκτάσεις
-

Γήπεδα

-

Οικόπεδα

-

Ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία

-

Αγροί, φυτείες

-

∆άση εκτός εκµετάλλευσης

2) Κτίρια, εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα
-

Κτίρια (κάθε µορφής κατασκευή: γραφεία, διαµερίσµατα, αποθήκες, γκαράζ,
εκπαιδευτήρια, κ.λπ.)

-

Εγκαταστάσεις κτιρίων

-

Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών

-

Λοιπά τεχνικά έργα

-

∆ιαµορφώσεις γηπέδων
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Όλα τα παραπάνω πρέπει να απογραφούν ακόµα και όταν βρίσκονται σε χώρους τρίτων ή είναι εκτός εκµετάλλευσης (δεν αξιοποιούνται).
3) Πάγιες (µόνιµες) εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
-

Πλατείες – πάρκα - παιδότοποι κοινής χρήσης

-

Πεζοδρόµια κοινής χρήσης

-

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

-

Οδοί - οδοστρώµατα κοινής χρήσης

-

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

Οργάνωση της απογραφής
Για τη πραγµατοποίηση της απογραφής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να συγκροτηθεί οµάδα απογραφής ανά Περιφερειακή Ενότητα, µε απόφαση του
Περιφερειάρχη.
Η Επιτροπή Απογραφής πρέπει αρχικά να συζητήσει για το έργο που έχει να εκπληρώσει. Να καθορίσει για κάθε φάση του έργου, το χρόνο και τους ανθρώπους που θα
απασχοληθούν. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν όλοι οι εµπλεκόµενοι τις αρµοδιότητες, τις ευθύνες και τον τρόπο που θα λειτουργήσουν, καθώς και το χρονικό διάστηµα
που έχουν µπροστά τους.
Κατά την απογραφή θα χρησιµοποιηθούν έντυπα, ετικέτες, κωδικολόγια τα οποία
πρέπει να ετοιµαστούν. Στη συνέχεια τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται πρέπει να
καταχωρούνται σε µητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων. Για τα θέµατα αυτά πρέπει να υπάρχει µέριµνα από την Επιτροπή Απογραφής και κάποιος πρέπει να χρεωθεί
τα τεχνικά ζητήµατα.
Πώς απογράφεται η ακίνητη περιουσία
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Κατ’ αρχήν θα απογραφούν τα πάγια των Ν.Α./Ν.∆., για τα οποία υπάρχουν τίτλοι. Όλα τα ακίνητα, που στα υποθηκοφυλακεία φέρεται ως ιδιοκτήτης κάθε
Ν.Α./Ν.∆. πρέπει να καταγραφούν. Είναι σκόπιµο να ζητηθούν τα αντίγραφα των
συµβολαίων - εφόσον δεν υπάρχουν στις Ν.Α./Ν.∆.- ώστε να δηµιουργηθεί πλήρης φάκελος για κάθε ακίνητο (για τη λήψη των αντιγράφων ο Οργανισµός έχει
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τις ατέλειες του ∆ηµοσίου. Επιπλέον στοιχεία πρέπει να αναζητηθούν από το βιβλίο περιουσίας ή κτηµατολόγιο (άρθρο 97 του Π.∆. 30/1996).
2) Θα απογραφούν επίσης τα πάγια στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι, χωρίς να υπάρχει θέµα αµφισβήτησης. Θεωρείται σκόπιµο να καταγραφούν και παράλληλα να ξεκινήσει διαδικασία κτηµατογράφησής τους. Η διαδικασία κτηµατογράφησης είναι χρονοβόρα και χρειάζεται κυρίως για την τακτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων χωρίς να συνδέεται η ολοκλήρωσή της µε την διαδικασία
καταγραφής τους.
3) Ακίνητα που εµπίπτουν στις περιπτώσεις χρησικτησίας. ∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις:
α) Χρησικτησία σε ιδιωτικά ακίνητα όπου, εφόσον υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις (νοµή διανοία κυρίου και παρέλευση 20ετίας) οι Ν.Α./Ν.∆. θεωρούνται
ιδιοκτήτες των ακινήτων.
β) Χρησικτησία σε βάρος ακινήτων του ∆ηµοσίου δεν συντρέχει, γιατί οι περί
ακινήτων εµπράγµατες αξιώσεις του ∆ηµοσίου είναι απαράγραπτες. Έτσι δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο του ∆ηµοσίου περιέρχεται βάσει χρησικτησίας σε Ν.Α./Ν.∆. εφόσον το χρησιµοποιεί για πολλά χρόνια.
4) Ακίνητα που ανήκουν στις Ν.Α./Ν.∆. και αµφισβητούνται από τρίτους. Πρέπει
να καταγραφούν ως περιουσιακά στοιχεία και σε πιθανή απώλειά τους µετά από
τελεσίδικη δικαστική απόφαση µόνο τότε να διαγραφούν. ∆ιαπιστώνεται αρκετές
φορές στα υποθηκοφυλακεία πως, ενώ υπάρχουν διεκδικητικές αγωγές εναντίον
Ν.Α./Ν.∆. από πολλά χρόνια και πιθανόν να έχουν εκδικαστεί δεν υπάρχουν εγγραφές στα αρµόδια βιβλία του υποθηκοφυλακείου και είναι άγνωστη η έκβαση
της κυριότητας του ακινήτου στις περιπτώσεις αυτές. Προτείνεται, όταν εµφανίζονται τέτοιες περιπτώσεις, τα ακίνητα να καταγράφονται ως ιδιοκτησία της Περιφέρειας. Ούτως ή άλλως φαίνεται πως τα εν λόγω ακίνητα της ανήκουν και το
βάρος της απόδειξης για το αντίθετο το φέρει εκείνος που έχει κάνει την διεκδικητική αγωγή.
5) Ακίνητα που έχουν καταπατηθεί από τρίτους. Θα καταγραφούν ως περιουσιακά
στοιχεία της Περιφέρειας, γιατί δεν χωρεί έναντί της χρησικτησία τρίτου.
6) Ακίνητα που βρίσκονται σε διαδικασία απαλλοτρίωσης εκ µέρους των
Ν.Α./Ν.∆. Θα καταγραφούν µόνο εφόσον έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση µε
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την καταβολή ή την παρακατάθεση του τιµήµατος στον ιδιοκτήτη. Η κτήση της
κυριότητας του ακινήτου µε την διαδικασία της απαλλοτρίωσης θεωρείται ότι επέρχεται µε την ολοκλήρωσή της, η οποία συντελείται µε την πλήρη αποζηµίωση
του ιδιοκτήτη καταβαλλόµενη ή παρακατατιθέµενη και δηµοσιευόµενη στο ΦΕΚ
ή µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος (άρθρο 7 § 1 Ν.∆. 797/71).
Συντάσσεται κατάσταση των απαλλοτριωµένων ακινήτων, η οποία περιλαµβάνει :
•

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•

Τοποθεσία

•

Στοιχεία που πιστοποιούν τον προορισµό χρήσης του ακινήτου

•

Στοιχεία απόδειξης, αν έχει καταβληθεί το ποσό απαλλοτρίωσης στους δικαιούχους

•

Στοιχεία για την εκκρεµή απαλλοτρίωση (ηµεροµηνία, δικαστικές αποφάσεις
κ.λπ.).

Τα κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία
Αγαθά κοινής χρήσης ονοµάζονται τα περιουσιακά αγαθά που είναι στην διάθεση
όλων των κατοίκων, των πολιτών και γενικότερα όλου του πληθυσµού και µπορούν
να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα από όλους. Η έννοια των κοινοχρήστων περιουσιακών
στοιχείων ορίζεται στα άρθρα 967 - 968 του Αστικού Κώδικα.
Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά προοριζόµενοι για κοινή χρήση, ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο
νόµιµο τρόπο. Για τον προσδιορισµό τους δεν χρειάζεται η προσκόµιση τίτλων ιδιοκτησίας, αφού η κυριότητα παραχωρείται ευθέως εκ του νόµου.
Η απογραφή των κοινοχρήστων παγίων στοιχείων πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση
απογραφής σε ειδικό τµήµα.
Το επαρχιακό οδικό δίκτυο αποτελεί το σηµαντικότερο κοινόχρηστο πάγιο και µπορεί να εµφανιστεί είτε συνολικά, είτε κατά Περιφερειακή Ενότητα.
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Νοµική επεξεργασία των απογραµµένων στοιχείων
Είναι πιθανόν να προκύψουν διάφορα προβλήµατα σχετικά µε την κυριότητα ακινήτων και χρειάζεται η απογραφή να συµβάλει στην επίλυση σχετικών θεµάτων.
Μέχρι σήµερα έχει γίνει φανερό πως αρκετά ακίνητα βρίσκονται σε καθεστώς αµφισβήτησης ή εµφανίζονται δίχως τίτλους ιδιοκτησίας.
Η συγκέντρωση στοιχείων από τα οικεία υποθηκοφυλακεία, είναι µία διαδικασία η
οποία απαιτεί την συµβολή νοµικού.
Συνεχιζόµενα έργα
Συνεχιζόµενα είναι τα έργα τα οποία «βρίσκονται υπό εκτέλεση» και για τα οποία
συντάσσεται ξεχωριστός φάκελος, που περιλαµβάνει τα εξής:
1) Τεχνικά στοιχεία
•

Μελέτη

•

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•

Προϋπολογισµός

•

Πηγή χρηµατοδότησης

2) Φάκελος διαγωνισµού και ανάδειξης αναδόχου
•

Προκήρυξη

•

Πρακτικά ανάδειξης αναδόχου

•

Υπογραφείσα σύµβαση

•

Εγγυητική επιστολή

•

Νόµιµη ανάληψη δαπάνης

•

Επιµετρήσεις

Το ποσό που υπάρχει στον κωδικό του συγκεκριµένου έργου πρέπει να συµφωνεί µε
τα ποσά των επιµετρήσεων. Ο Κ.Β.Σ. προβλέπει ότι η τεχνική εταιρεία πρέπει να εκδώσει το σχετικό τιµολόγιο, το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί στην χρήση που πραγµατοποιήθηκε η επιµέτρηση, ανεξάρτητα από την πληρωµή του.
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Πηγές
1. Nόµος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ΦΕΚ 877 Α΄, 07 Ιουνίου 2010.
2. Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 74446, 29/12/2010 «Καθορισµός της διαδικασίας,
του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών
µέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)».
3. Κ.Υ.Α. 4604, ΦΕΚ 163 Β΄, 10/02/2005 «Τροποποίηση των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ α΄ βαθµού, που αναφέρονται στον τύπο και το
περιεχόµενο του προϋπολογισµού αυτών».
4. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. Νο 46 µε α.π. 74301 / 28-12-2010 «Ρύθµιση θεµάτων
οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειών, που προκύπτουν από
την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3852/10».
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