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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆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 προεργασία για την κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων (προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις) που προβλέπονται στο Ν. 3852/10. Μία από τις ενέργειες που περιλαµβάνονται
στο υποέργο, αφορά στις δύο αποφάσεις 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 νέων ∆ήµων και των
Περιφερειών, καθώς και των διαθεσίµων χρηµατικών µέσων.
Στο άρθρο 266 του ν. 3852/2010 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 10, ορίζεται ότι:
Στους δήµους, από την ισχύ του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆.
315/1999 «περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. Συνεπώς από 01/01/2011, οι 325 ∆ήµοι που συστάθηκαν µε το νόµο
3852/2010, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόσουν το διπλογραφικό σύστηµα γενικής
και αναλυτικής λογιστικής - κοστολόγησης.
Επίσης στο άρθρο 267, παράγραφος 7 του νόµου ορίζεται ότι: «Μέχρι την 28.2.2011
ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων
και υποχρεώσεων των νέων ∆ήµων, καθώς και των διαθεσίµων χρηµατικών µέσων. Η
διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν µε απόφαση
του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.∆.».
Στη συνέχεια δηµοσιεύτηκε η Υ.Α. µε Α.Π. 74445 / 27-12-2010 «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. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)».
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Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε οδηγός που εξειδικεύει την Υπουργική Απόφαση για
την απογραφή έναρξης που πρέπει να διενεργήσουν οι νέοι ∆ήµοι και έχει ως αντικείµενο την κωδικοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την διενέργεια της απογραφής έναρξης, την παροχή οδηγιών σε επί µέρους θέµατα και γενικά την υποστήριξη των Οικονοµικών Υπηρεσιών των νέων ∆ήµων για να φέρουν σε πέρας το έργο
αυτό µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες (28/02/2011).
Κρίθηκε σκόπιµο, µε βάση την εµπειρία των απογραφών έναρξης της πρώτης περιόδου εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (2001 – 2004), να ετοιµαστούν
συµπληρωµατικές οδηγίες για την απογραφή έναρξης, οι οποίες επικεντρώνονται σε
πρακτικά θέµατα που αντιµετωπίστηκαν στο παρελθόν. Θα βοηθήσουν σηµαντικά
τους ∆ήµους που εφαρµόζουν για πρώτη φορά το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα,
ή περιλαµβάνουν δηµοτικές ενότητες που δεν είχαν και αυτές εφαρµόσει το Κ.Λ.Σ.
Στην προετοιµασία του τεύχους συµµετείχαν οι Αγγελική Σκορδίλη και Αθανασία
Μπάκα στελέχη της εταιρείας, καθώς και ο Τάσος Σαπουνάκης, οικονοµολόγος, επιστηµονικός συνεργάτης της εταιρείας.
Γιάννης Γούπιος,
∆ιευθυντής Οικονοµικών και Ανάπτυξης Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
1.1. Γενικά
Με δεδοµένη τη σπουδαιότητα και τη σηµασία του έργου αυτού, προκύπτει σαφώς
ότι ο τρόπος οργάνωσης της απογραφής βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση, τόσο µε το
µέγεθος, όσο και µε το επίπεδο οργάνωσης κάθε ∆ήµου.
Για το λόγο αυτό είναι σαφές ότι οι αναλυτικές οδηγίες οργάνωσης της απογραφής,
που ακολουθούν στη συνέχεια είναι ενδεικτικές και θα χρειαστεί ενδεχοµένως να δεχθούν τροποποιήσεις, ούτως ώστε να καταστούν πιο λειτουργικές και αποδοτικές για
κάθε ∆ήµο.
Η απογραφή επιβάλλεται να επαναλαµβάνεται στο τέλος κάθε χρήσης προς επιβεβαίωση των οικονοµικών δεδοµένων, που προκύπτουν από τα βιβλία (διπλογραφική
µέθοδος). Η εµπειρία της πρώτης απογραφής θα βοηθήσει στην οργάνωση και τη διενέργεια σωστών απογραφών στο µέλλον, ιδιαίτερα για τους νέους ∆ήµους που προέρχονται από συνένωση ή δεν έχουν εφαρµόσει µέχρι σήµερα το Κ.Λ.Σ.
1.2. Επιτροπή απογραφής
Η Επιτροπή Απογραφής αποτελείται από1:
α) Τρεις δηµοτικούς συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους, από τους οποίους οι
δύο προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη
της µείζονος µειοψηφίας, από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύµβουλος
από τη µείζονα µειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καµία παράταξη της µειοψηφίας δεν
προτείνει σύµβουλο, τότε και ο τρίτος σύµβουλος προέρχεται από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
β) Ένα νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου, εφόσον υπάρχει.
γ) Ένα υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου στις 31-12-2010. Σε περίπτωση συνένωσης, οι αντίστοιχοι υπάλληλοι για κάθε ένα συνενωθέντα ΟΤΑ.
δ) Έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου οικονοµικού - λογιστικού και ελλείψει αυτού, υπάλληλο ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει αναλάβει την εφαρµογή του Κ.Λ.Σ. (ουσιαστικά τον λογιστή ή έναν από τους λογιστές των πρώην δήµων).
ε) Τους υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη ταµία την 31-12-2010.
στ) Τον προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, ή σε κάθε περίπτωση ένα
µηχανικό του ∆ήµου.
Πρόεδρος της Επιτροπής Απογραφής ορίζεται ένας από τους δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας.
1

Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται κύρια στους νέους ∆ήµους που προέρχονται από συνένωση
ή δεν έχουν εφαρµόσει µέχρι σήµερα το Κ.Λ.Σ. Υπάρχουν και οι ∆ήµοι των οποίων ορισµένες
δηµοτικές ενότητες δεν είχαν εφαρµόσει το Κ.Λ.Σ., οπότε και αυτοί θα βοηθηθούν από το τεύχος αυτό.
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Η µέχρι σήµερα πρακτική έχει καταδείξει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, η
Επιτροπή Απογραφής δεν έχει τη δυνατότητα να εµπλακεί άµεσα µε τη διεξαγωγή
της, τόσο µε την επί τόπου παρουσία των µελών της στα µέρη διεξαγωγής της, όσο
και στη λεπτοµερή οργάνωση των απαραίτητων εργασιών.
Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, δύναται µε απόφαση του ∆ηµάρχου
να συγκροτηθούν οµάδες απογραφής ανάλογα µε τα αντικείµενα απογραφής (π.χ.
αστικά ή αγροτικά ακίνητα, κοινόχρηστα, κτιριακές υποδοµές, µηχανολογικός εξοπλισµός, αναλώσιµα, καύσιµα κλπ.) ή και κατά δηµοτική ή τοπική κοινότητα.
Έτσι κύριο έργο των µελών της Επιτροπής θα είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος των εργασιών, διενεργώντας όπου κρίνεται αναγκαίο δειγµατοληπτικούς ελέγχους της φυσικής απογραφής σε επιλεγµένους χώρους, ενώ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία,
στα οποία θα στηριχθεί η απογραφή (συµβόλαια ακινήτων, βεβαιώσεις κτηµατολογίου, υποθηκοφυλακείου, φάκελοι έργων κλπ.).
1.3. Ενέργειες πριν από την έναρξη της απογραφής (προετοιµασία)
α) Οι υπεύθυνοι της απογραφής
Ως υπεύθυνοι διενέργειας της απογραφής, προτείνονται από την Επιτροπή τα µέλη
της, τα οποία κατά προτίµηση θα είναι και στελέχη των υπηρεσιών του νέου ∆ήµου.
Έργο τους είναι η οργάνωση και συντονισµός των ενεργειών προετοιµασίας και διενέργειας, τόσο της φυσικής απογραφής των παγίων του ∆ήµου, που θα γίνει από ειδικά απογραφικά συνεργεία (οµάδες απογραφής) όσο και της απογραφής των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. άϋλα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, κλπ.). Έργο τους επίσης θα είναι η επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής
µέχρι την τελική έγκρισή της από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς και η εκπαίδευση
και ενηµέρωση του προσωπικού που µε οποιονδήποτε τρόπο θα λάβει µέρος στην
απογραφή. Βασική τους µέριµνα θα πρέπει να είναι επίσης η άµεση και συνεχής ενηµέρωση της Επιτροπής Απογραφής.
Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να προηγηθεί µία συνοπτική έκθεση και καταγραφή
της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά µε τους υπάρχοντες χώρους που θα πρέπει να
απογραφούν (π.χ. πλήθος κτιρίων και λοιπών ακινήτων, διασπορά τους, κ.λπ.), τον
όγκο των προς απογραφή στοιχείων, το διαθέσιµο προσωπικό και χρόνο, όσον αφορά
την φυσική απογραφή των παγίων και των αποθεµάτων του ∆ήµου και τον εντοπισµό
όλων των αρµοδίων υπαλλήλων που θα πρέπει να δώσουν τις πληροφορίες για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. άϋλα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, κλπ). Οι ∆ήµοι µε πολλές δηµοτικές ενότητες είναι ευνόητο ότι θα έχουν να διεκπεραιώσουν ένα µεγάλο όγκο εργασιών.
Η καταγραφή των φυσικών χώρων προς απογραφή θα γίνει µε τη συνεργασία όλων
των υπεύθυνων των υπηρεσιών, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στους υπεύθυνους της απογραφής και στην οµάδα που θα τους στηρίξει.
Σ’ αυτούς θα αναφέρονται οι υπεύθυνοι των χώρων απογραφής και τα µέλη των απογραφικών συνεργείων, καθώς και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών που θα επωµισθούν
τον εντοπισµό και την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, πλην των παγίων και
των αποθεµάτων. Συνεπώς, η διοίκηση του ∆ήµου θα πρέπει να εξασφαλίσει την τεχνική υποστήριξη µε κατάλληλα στελέχη που έχουν την σχετική γνώση και εµπειρία σε αντίστοιχα αντικείµενα.
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β) Καθορισµός χώρων και υπεύθυνων κάθε χώρου
Από τα πλέον κρίσιµα σηµεία για την επιτυχία της απογραφής είναι ο εντοπισµός και
ο καθορισµός όλων των χώρων, στους οποίους βρίσκονται πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποθέµατα. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία σε όσα αναφέρονται παραπάνω για τη συνεργασία των αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου. Παράλληλα µε τον ορισµό των χώρων, πρέπει να καθορίζονται και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των χώρων αυτών, οι οποίοι θα φροντίζουν για την προετοιµασία του χώρου,
ώστε η απογραφή να ολοκληρωθεί στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα και τα αποτελέσµατά της να είναι σωστά.
Συγκεκριµένα πριν από την έναρξη της απογραφής, θα πρέπει να επιθεωρήσουν το
χώρο ευθύνης τους και να εντοπίσουν όλα τα άχρηστα και ακατάλληλα υλικά, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνουν µε την νόµιµη διαδικασία (πρωτόκολλα καταστροφής κ.λπ.) ή να τα διαχωρίσουν από τα υπόλοιπα µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η διάκρισή τους.
Οι βασικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την διαδικασία της απογραφής ενός χώρου
είναι:
α) Να υπάρχουν αποθηκευτικοί ή βοηθητικοί χώροι τους οποίους να αγνοούν οι οµάδες απογραφής.
β) Εφόσον µεταξύ των φάσεων της απογραφής µεσολαβεί νεκρός χρόνος τότε ενδέχεται είτε να αγοραστούν περιουσιακά στοιχεία και να µην απογραφούν είτε να µετακινηθούν ή αποµακρυνθούν – καταστραφούν περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να ενηµερωθούν τα απογραφικά συνεργεία για τις απαραίτητες διορθώσεις.
Για την αποφυγή αυτών των κινδύνων, σηµαντικό ρόλο παίζει ο υπεύθυνος χώρου, ο
οποίος καθ’ όλη την διάρκεια της απογραφής, παρακολουθεί και ελέγχει όλο το χώρο
ευθύνής του και ενηµερώνει τον υπεύθυνο απογραφής για οποιαδήποτε µεταβολή συντελείται.
γ) Χρόνος έναρξης και λήξης της απογραφής
Η απογραφή κανονικά διενεργείται στο τέλος του έτους και σε χρόνο που οι υπηρεσίες / εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν.
Για καθαρά πρακτικούς λόγους που πηγάζουν κυρίως από τον όγκο των απογραφοµένων στοιχείων, από το γεγονός ότι η απογραφή διενεργείται για πρώτη φορά, αλλά
και από την σχετική απειρία του προσωπικού, είναι ενδεχόµενο η διεξαγωγή της απογραφής, να χρειαστεί να γίνει µε τους αντίστοιχους χώρους σε λειτουργία. Για το λόγο αυτό πρέπει, µε ευθύνη των υπευθύνων των χώρων να εντοπίζονται όλες οι µεταβολές (µετακινήσεις παγίων, αγορές, καταστροφές, κλπ.).
Η έναρξη της απογραφής πρέπει να είναι ενιαία για όλα τα συνεργεία (οµάδες
απογραφής).
Το χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσει η απογραφή πρέπει να είναι το ελάχιστα απαραίτητο και προσδιορίζεται από µια σειρά παράγοντες, όπως είναι το πλήθος των κτιρίων και η διασπορά τους, ο όγκος των προς απογραφή στοιχείων, το διαθέσιµο προσωπικό, ο διαθέσιµος χρόνος κ.α.
Βέβαια οι πληροφορίες αυτές, καθώς και πολλές άλλες που θα βοηθήσουν στην επιτυχή υλοποίηση του όλου έργου, παρέχονται από τη µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης που αναφέρεται πιο πάνω.
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δ) Καθορισµός µελών απογραφικών συνεργείων
Τα συνεργεία απογραφής πρέπει να είναι τριµελή. Ο πρώτος γράφει και επικολλά τις
ετικέτες, ο δεύτερος συµπληρώνει τα απογραφικά δελτία και ο τρίτος επιβλέπει και
εντοπίζει τυχόν παραλείψεις. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης τριµελών συνεργείων, αυτά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διµελή. ∆εν νοείται συνεργείο απογραφής από ένα άτοµο.
Οι υπεύθυνοι της απογραφής επιβλέπουν τις οµάδες ατόµων που αποτελούν το κάθε
συνεργείο και καθορίζουν τους χώρους τους οποίους θα απογράψουν.
Προς αποφυγή παρανοήσεων καλό είναι να δοθεί στα συνεργεία απογραφής το πρόγραµµα που περιγράφεται παρακάτω, πριν από την εκπαίδευσή τους, ώστε να έχουν
το χρόνο να επισκεφθούν και να κάνουν αναγνώριση των χώρων και να έχουν µια
διαµορφωµένη άποψη κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.
Στα άτοµα που θα στελεχώνουν τα απογραφικά συνεργεία κρίνεται σκόπιµο να περιλαµβάνονται και οι υπάλληλοι εκείνων των υπηρεσιών που µε τις εξειδικευµένες
γνώσεις τους θα βοηθήσουν στην απογραφή (π.χ. τεχνική υπηρεσία, συνεργείο αυτοκινήτων, υπηρεσία καθαριότητας, κλπ.).
ε) Ενηµέρωση και εκπαίδευση στελεχών
Η ενηµέρωση της Επιτροπής θα οργανωθεί από τον Πρόεδρο και θα αφορά τόσο
στον τρόπο εργασίας της όσο και στη µέθοδο της απογραφής. Θα ήταν σκόπιµο τα
µέλη της επιτροπής να µπορούν να παρευρεθούν κατά την εκπαίδευση των απογραφέων.
Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει µερικές ηµέρες πριν από την έναρξη της απογραφής.
Στα απογραφικά συνεργεία θα πρέπει να δοθούν γραπτές οδηγίες, στις οποίες θα περιλαµβάνονται:
•

Εννοιολογικό προσδιορισµό των στοιχείων της απογραφής (βλέπε παρακάτω)

•

Πρακτικές οδηγίες προς τα µέλη των οµάδων (βλέπε παρακάτω)

•

Απογραφικά έντυπα µε οδηγίες για την συµπλήρωσή τους (βλέπε υποδείγµατα)

στ) Εννοιολογική σηµασία των παγίων περιουσιακών στοιχείων
Όσοι θα εµπλακούν στις διαδικασίες απογραφής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
θα πρέπει να κατανοήσουν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα µέλη της Επιτροπής
Απογραφής και των οµάδων απογραφής (συνεργεία), κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, πρέπει να ενηµερωθούν από το λογιστή/ές του ∆ήµου για το περιεχόµενο κάθε
κατηγορίας παγίων και τις προδιαγραφές που τηρούνται κατά την απογραφή τους.
Εγκαταστάσεις κτιρίων: Με τον όρο εγκαταστάσεις κτιρίων εννοούµε όλες τις εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, κλιµατιστικές κλπ.), οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στα κτίρια και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αποκολληθούν χωρίς να
υποστούν βλάβες.
Στα ακίνητα τρίτων (ενοικιαζόµενα) θα απογραφούν οι σηµαντικής αξίας µετατροπές
και βελτιώσεις που έχουν γίνει σε αυτά µε δαπάνες του ∆ήµου.
Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός: Περιλαµβάνονται κάθε είδους µηχανήµατα ή µηχανολογικές κατασκευές (µόνιµες και
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κινητές) και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις και τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη λειτουργία των µηχανηµάτων αυτών.
Εργαλεία: Περιλαµβάνονται τα µηχανολογικά και άλλης φύσεως αντικείµενα, που
χρησιµοποιούνται µε το χέρι και έχουν παραγωγική ζωή µεγαλύτερη από ένα χρόνο.
Μεταφορικά µέσα: Στην έννοια των µεταφορικών µέσων περιλαµβάνονται και τα
µέσα εσωτερικής µεταφοράς (ανυψωτικά µηχανήµατα κ.λπ.)
Έπιπλα: Απογράφονται τα κινητά έπιπλα, καθώς και εκείνα που είναι εγκατεστηµένα, αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα χωρίς βλάβη.
Σκεύη: Απογράφονται τα διάφορα είδη εστιάσεως που χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών του ∆ήµου (ψύκτες νερού, ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι κ.α.).
Μηχανές γραφείου: Απογράφονται οι κάθε είδους µηχανές γραφείων (π.χ. λογιστικές, αριθµοµηχανές, γραφοµηχανές).
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Απογράφονται τα κάθε είδους ηλεκτρονικά και υπολογιστικά µηχανήµατα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ∆ήµου.
Επιστηµονικά όργανα: Περιλαµβάνονται τα φορητά µέσα µε τα οποία γίνονται αναλύσεις, µετρήσεις (π.χ. ∆ηµοτικά Ιατρεία).
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών: Απογράφονται τα κάθε είδους φορητά ή εγκατεστηµένα µέσα τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές, φαξ κ.α.).
Έργα τέχνης, κειµήλια και λοιπά είδη: Απογράφονται τα έργα τέχνης και λοιπά είδη, όπως ζωγραφικοί πίνακες, ιστορικά έγγραφα ή άλλα αντικείµενα µεγάλης ιστορικής αξίας (κειµήλια), τα οποία σηµειώνεται ότι δεν υπόκεινται σε απόσβεση.
ζ) Πρακτική εφαρµογή – αναγνώριση χώρων
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πριν την έναρξη της απογραφής, είναι
χρήσιµο να γίνει εξάσκηση, όπου τα συνεργεία θα απογράψουν έναν από τους χώρους ευθύνής τους.
Τόσο κατά τη διάρκεια αυτής της πρακτικής, όσο και µετά το πέρας, ο υπεύθυνος της
απογραφής θα υποδεικνύει στην πράξη τυχόν λάθη ή παραλείψεις, αλλά και θα απαντά σε τυχόν απορίες των απογραφέων.
Η αναγνώριση των χώρων που θα απογράψουν τα συνεργεία είναι πρωταρχικής σηµασίας, Αυτό πρέπει να γίνει πριν από την εκπαίδευση, γιατί έτσι θα κατανοήσουν
καλύτερα την µεθοδολογία της απογραφής, αλλά και θα υπάρξει η δυνατότητα να διευκρινιστούν απορίες που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα κάθε χώρου.
η) Εξοπλισµός απογραφής – έντυπα
Κάθε απογραφικό συνεργείο πρέπει να έχει µαζί του ένα ντοσιέ, στο οποίο θα περιλαµβάνονται :
•

Σαφώς προδιαγεγραµµένοι οι χώροι τους οποίους θα απογράψει, καθώς και το
πρόγραµµα – χρονοδιάγραµµα που θα ακολουθήσει.

•

Σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται τα µέλη του συνεργείου µε τα στοιχεία και
τα τηλέφωνά τους, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου του χώρου και του υπεύθυνου της απογραφής

•

Έντυπα της απογραφής κατάλληλα για το χώρο που απογράφεται
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•

Γραφική ύλη (στυλό, διορθωτικό κλπ) και ετικέτες

Για τη φυσική απογραφή θα χρησιµοποιηθούν απογραφικά φύλλα (Απογραφικά δελτία παγίου εξοπλισµού), τα οποία θα είναι προαριθµηµένα, ούτως ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθησή τους και να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση από τα συνεργεία
όλων των συµπληρωµένων απογραφικών δελτίων.
Τα «∆ελτία» αυτά θα είναι διαφορετικά για κάθε κατηγορία παγίου και θα χρησιµοποιείται διαφορετικό «∆ελτίο» για κάθε χώρο (βλέπε συνηµµένο υπόδειγµα).
Τα «Απογραφικά δελτία» θα υπογράφονται από το οικείο συνεργείο απογραφής και
θα θεωρούνται από την Επιτροπή Απογραφής.
Οι ετικέτες θα αναγράφουν το ∆ήµο, την ηµεροµηνία απογραφής, το χώρο που βρίσκεται το πάγιο, τον αύξοντα αριθµό του απογραφικού δελτίου και τον αύξοντα αριθµό του απογραφόµενου παγίου στο δελτίο.
1.4. Ενέργειες κατά την διάρκεια της απογραφής
α) Τρόπος διενέργειας της φυσικής απογραφής
Η φυσική απογραφή των παγίων στοιχείων όπως µηχανήµατα, εξοπλισµός, έπιπλα,
λοιπά αποθέµατα κ.λπ., θα πρέπει να γίνεται ανά χώρο αποθήκευσης - εγκατάστασης
και µάλιστα µε σειριακό τρόπο ή αλλιώς µε τη µέθοδο «σκούπα», σύµφωνα µε την
οποία κατά την απογραφή ενός χώρου, ξεκινάµε µε συγκεκριµένη φορά να απογράφουµε όλα τα πάγια που βρίσκουµε από την είσοδό µας στο χώρο και ακολουθώντας
την φορά αυτή κυκλικά, προσπαθούµε να απογράψουµε µε τη σειρά στα, αντίστοιχα
ανά κατηγορία παγίου, απογραφικά δελτία όλα τα πάγια µέχρι να φθάσουµε στο σηµείο που ξεκινήσαµε. Αυτό προϋποθέτει ότι µε ευθύνη των υπεύθυνων της απογραφής και αφού έρθουν σε επαφή µε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου, θα εντοπισθούν όλοι οι χώροι στους οποίους ευρίσκονται πάγια του ∆ήµου.
Όποιο περιουσιακό στοιχείο αποµακρυνθεί – καταστραφεί ή µετακινηθεί σε άλλο απογραφόµενο χώρο µετά την απογραφή πρέπει να εντοπίζεται και µε υπηρεσιακό σηµείωµα να ενηµερώνονται άµεσα οι υπεύθυνοι της απογραφής, ώστε αφενός να διευκολυνθεί η διαδικασία της συµφωνίας και αφετέρου να διασφαλιστεί ότι η διενεργούµενη απογραφή θα αντιπροσωπεύει την πραγµατικότητα.
Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι οποιεσδήποτε διαφορές στην απογραφή έναρξης
(ποσότητας ή αξίας), που θα προκύψουν από µεταγενέστερους ελέγχους µπορούν να
καταχωρηθούν στους αντίστοιχους λογαριασµούς, αφού εγκριθούν από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
β) Απογραφή ακινήτων
Ο υπεύθυνος απογραφής σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία και µε την αρµόδια
υπηρεσία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία, πρέπει να προβεί σε αναλυτική
περιγραφή των ακινήτων (τοποθεσία, είδος, εµβαδόν οικοπέδου, εµβαδόν κτιρίων
συνολικά και ανά όροφο, συµβόλαιο κτήσης - µεταγραφή, κατάσταση, υφιστάµενα
βάρη κ.λπ.). Θα πρέπει να εντοπιστούν όλα τα διεκδικούµενα από τρίτους ακίνητα και όλα όσα διεκδικεί ο ∆ήµος από τρίτους.
Θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν οι σηµαντικής αξίας εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων, δηλαδή όλες οι εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, κλιµατιστικές, κλπ.), οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στα κτίρια και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αποκολληθούν χωρίς να υποστούν βλάβες.
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Για τον προσδιορισµό της αξίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες εκτιµήσεως
(αντικειµενικού ή µη προσδιορισµού), που εφαρµόζονται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.,
στην οποία θα πρέπει να αποταθεί ο ∆ήµος. Αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που
ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού, η εκτιµούµενη αξία µπορεί να δοθεί
και από συµβολαιογραφικό γραφείο.
γ) Απογραφή κοινωφελών ή κοινόχρηστων παγίων - έργων
Θα πρέπει να επισηµανθεί η σκοπιµότητα του εντοπισµού των τεχνικών έργων, που
αφορούν πάγια και ο διαχωρισµός τους από τα έργα που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις, τα οποία δεν πρέπει να απογραφούν.
Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ο υπεύθυνος της απογραφής σε συνεργασία µε ένα από
τα µέλη της οµάδας που τον υποστηρίζει και κατέχει τις απαραίτητες λογιστικές γνώσεις, να ζητήσει από την τεχνική υπηρεσία κατάσταση όλων των έργων που έγιναν τα
τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα στην κατάσταση αυτή θα συµπεριληφθούν τα κοινόχρηστα έργα της τελευταίας 12ετίας, καθώς επίσης και τα λοιπά έργα (π.χ. δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης), που έχουν υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίου. Στη συνέχεια από τα στοιχεία
των σχετικών φακέλων θα εντοπιστούν όσα έργα αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία και για αυτά θα συµπληρωθούν απογραφικά δελτία. Αυτά θα υπογράφονται για
την ορθότητά τους, τόσο από τα µέλη της απογραφικής οµάδας όσο και από τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας που θα συµµετέχουν στη συλλογή των στοιχείων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον εντοπισµό και την καταχώρηση στα απογραφικά δελτία των επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί για τα αντίστοιχα πάγια, όπως αυτές προκύπτουν από τους σχετικούς φακέλους. Μετά τη συµπλήρωση των απογραφικών δελτίων θα πρέπει επιδιωχθεί η φυσική εξακρίβωση – επαλήθευση των έργων
που απογράφηκαν. Εδώ είναι σκόπιµο να συµµετέχει υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας που θα γνωρίζει καλά τα φυσικά έργα. Όσον αφορά τη φυσική επαλήθευση των
τµηµάτων εκείνων των έργων που είναι υπόγειες κατασκευές ή κατασκευές στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση είναι ευνόητο ότι αυτή δεν θα γίνει. Για τα
υπόλοιπα έργα αφού ληφθεί υπόψη ο αριθµός, η διασπορά, ο διαθέσιµος χρόνος,
κ.λπ., θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα της πλήρους επαλήθευσης και εφόσον
αυτό δεν είναι δυνατόν, να επαληθευτεί όσο το δυνατό µεγαλύτερο δείγµα, ξεκινώντας από τα έργα µε το µεγαλύτερο κόστος και προκύπτουσα τρέχουσα αξία.
δ) Πρακτικές οδηγίες προς τα µέλη των απογραφικών συνεργείων
Για τη φυσική απογραφή θα χρησιµοποιηθούν προαριθµηµένα (σειρά συνεχούς αρίθµησης) απογραφικά φύλλα (απογραφικά δελτία παγίου εξοπλισµού). Τα δελτία αυτά θα είναι διαφορετικά (τίτλος, γραµµογράφηση κλπ.) για κάθε κατηγορία παγίου
και θα χρησιµοποιείται διαφορετικό δελτίο για κάθε χώρο. Θα υπάρχουν αυτοκόλλητες ετικέτες, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την απογραφή.
Τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στα απογραφικά δελτία είναι:
1. Πλήρης περιγραφή παγίου
2. Ποσότητα
3. Συγκεκριµένος χώρος που βρίσκεται
4. Φυσική κατάσταση του παγίου (µέτρια – καλή – άριστη - άχρηστο)
5. Χρόνος κτήσης (έστω κατά προσέγγιση όταν δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος).
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6. Αξία κτήσης (µόνο εφόσον είναι γνωστή επακριβώς)
Τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα είναι:
1. Ο αύξων αριθµός του απογραφικού δελτίου
2. Ο αύξων αριθµός του απογραφόµενου στο δελτίο παγίου
3. Η ηµεροµηνία της απογραφής
4. Ο χώρος που βρίσκεται το πάγιο
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες, αφού καταγραφούν τα πλήρη στοιχεία των απογραφοµένων παγίων στα φύλλα απογραφής αµέσως µετά την καταµέτρησή τους, θα επικολλούνται επί των παγίων. Η αρίθµηση που θα χρησιµοποιηθεί τόσο στα απογραφικά
δελτία όσο και στις αυτοκόλλητες ετικέτες θα είναι η ίδια.
1.5. Ενέργειες µετά την ολοκλήρωση της φυσικής απογραφής
Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής και τον έλεγχο των απογραφικών δελτίων γίνεται η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων. Η αποτίµηση αυτή γίνεται βάσει
παραστατικών (δικαιολογητικών αγοράς) και µόνον.
Όπου δεν είναι δυνατή η ανεύρεση των παραστατικών, πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια επικοινωνίας µε τους προµηθευτές από τους οποίους αντλούνται τα σχετικά
στοιχεία. Αν και αυτό δεν είναι δυνατόν, ο προσδιορισµός της αξίας θα γίνει στηριζόµενος σε αξίες οµοειδών παγίων.
Για τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων αξιοποιείται το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού ή αν δεν υπάρχει τέτοιο τα στοιχεία της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Για
κάθε ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί ξεχωριστό φύλο προσδιορισµού αξίας ακινήτου.
Για τον προσδιορισµό της αξίας των έργων τέχνης, όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω, όπου δεν είναι γνωστή η αξία κτήσης τους, είναι δυνατόν να αναζητηθεί η εµπορική τους αξία ανατρέχοντας σε τυχόν υφιστάµενα συµβόλαια ασφάλισης ή µέσω ειδικών εκτιµήσεων.
1.6. Υποδείγµατα
1) Απογραφικό δελτίο
2) Πίνακας κατανοµής εργασιών στα απογραφικά συνεργεία
3) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης απογραφής
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∆ΗΜΟΣ ……………....
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΙΙ.1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛOΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΙ.1.Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΟΣ

α/α

Κωδ.
λογιστ.
σχεδίου
(*)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Περιγραφή
(1)

Ποσότητα
(2)

Έτη λειτουργίας
(3)

α/α σελίδας …….

Φυσική
κατάσταση
4)

ΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Αξία
κτήσης
(*)

ΙΙ.1.Α

Αξία
αποτίµησης
(*)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Σηµειώσεις:
-

Οι στήλες (1) - (4) συµπληρώνονται από τον απογραφέα.

-

Στήλη (1): Όσο το δυνατόν πιο αναλυτική και λεπτοµερής απογραφή του απογραφόµενου είδους.

-

Στήλη (2): Εκτός από τον αριθµό γράφεται και η µονάδα µέτρησης.

-

Στήλη (3): Τα πραγµατικά και όπου δεν υπάρχουν τα κατά προσέγγιση έτη λειτουργίας.

-

Στήλη (4): Η φυσική κατάσταση εύχρηστο - προς επισκευή - άχρηστο.

(*) Οι κατά τόπους υπεύθυνοι, εφόσον έχουν ιστορικά στοιχεία ή πληροφορίες από την
αγορά, επισυνάπτουν στο έντυπο αυτό σχετικό σηµείωµα για την αξία κτήσης ή την τρέχουσα αξία, κατά περίπτωση.
Σε αντίθετη περίπτωση η συµπλήρωση των στηλών αυτών θα γίνει µετά από τη φυσική
απογραφή σε συνεργασία µε τις υπεύθυνες υπηρεσίες (π.χ. Οικονοµική υπηρεσία, Τεχνική υπηρεσία, κλπ.).
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Πίνακας κατανοµής εργασιών στα απογραφικά συνεργεία
α/α

Πάγια

1.

∆ηµαρχείο (οδός….)

2.

∆ηµοτολόγιο
(οδός….)

3.

Πολεοδοµία
(οδός….)

4.

Υπηρεσία καθαριότητας (οδός….)

5.

Τεχνική υπηρεσία (οδός….)

6.

Κτίριο εκδηλώσεων (οδός ...)

7.

∆ιάφορες υπηρεσίες (οδός ...)

8.

∆ηµοτικό Ιατρείο (οδός ...)

9.

Γραφείο κίνησης (οδός ...)

10.

Νεκροταφείο
(οδός ...)

Ονοµατεπώνυµο

Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατεπώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
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Πίνακας κατανοµής εργασιών στα απογραφικά συνεργεία
α/α

Πάγια

11.

Παιδικός σταθµός (οδός ...)

12.

Βιβλιοθήκη (οδός ...)

13.

Κληροδότηµα
(οδός ...)

14.

Κέντρο Νεότητας (οδός ...)

15.

∆ηµοτικό Θέατρο (οδός ...)

16.

∆ηµοτικός Κινηµατογράφος
(οδός ...)

17.

Υπηρεσία πρασίνου (οδός ...)

18.

Τεχνικά έργα

19.

Ακίνητα

20.

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Ονοµατεπώνυµο

Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατε- Ονοµατεπώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
πώνυµο
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης απογραφής
1η ηµέρα

α/α

1.

∆ηµαρχείο (οδός….)

2.

∆ηµοτολόγιο
(οδός….)

3.

Πολεοδοµία (οδός….)

4.

Υπηρεσία Καθαριότητας (οδός….)

5.

Τεχνική Υπηρεσία (οδός….)

6.

Κτίριο εκδηλώσεων (οδός ...)

7.

∆ιάφορες υπηρεσίες (οδός ...)

8.

∆ηµοτικό Ιατρείο (οδός ...)

9.

Γραφείο κίνησης
(οδός ...)

10.

Νεκροταφείο
(οδός ...)

2η ηµέρα

3η ηµέρα

4η ηµέρα

5η ηµέρα

6η ηµέρα

7η ηµέρα

8η ηµέρα

9η ηµέρα

10η
ηµέρα

11η
ηµέρα

12η
ηµέρα

13η
ηµέρα

14η
ηµέρα

15η
ηµέρα
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Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης απογραφής
1η ηµέρα

α/α

11.

Παιδικός σταθµός (οδός ...)

12.

Βιβλιοθήκη (οδός ...)

13.

Κληροδότηµα
(οδός ...)

14.

Κέντρο Νεότητας (οδός ...)

15.

∆ηµοτικό Θέατρο (οδός ...)

16.

∆ηµοτικός Κινηµατογράφος
(οδός ...)

17.

Υπηρεσία Πρασίνου (οδός ...)

18.

Τεχνικά Έργα

19.

Ακίνητα

20.

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

2η ηµέρα

3η ηµέρα

4η ηµέρα

5η ηµέρα

6η ηµέρα

7η ηµέρα

8η ηµέρα

9η ηµέρα

10η
ηµέρα

11η
ηµέρα

12η
ηµέρα

13η
ηµέρα

14η
ηµέρα

15η
ηµέρα
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
2.1. Απογραφή και αποτίµηση ακινήτων
Οι προβληµατισµοί που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα αφορούν τα εξής θέµατα:
1. Ερωτήµατα που έχουν σχέση µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ειδικότερα µε εγκαταστάσεις και ακίνητα σε χώρους τρίτων ή του ∆ηµοσίου. Αυτό που προκύπτει ως
ανάγκη, είναι πως ο ∆ήµος πρέπει να απευθυνθεί στον νοµικό του σύµβουλο για την
διευκρίνιση θεµάτων ιδιοκτησίας.
2. Θέµατα σχετικά µε τους χώρους που διαµορφώνονται µετά από την εφαρµογή
σχεδίου πόλης µε τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να εξετάζεται ουσιαστικά εάν οι νεοδιαµορφωθέντες χώροι προορίζονται για
κοινόχρηστη ή µη χρήση στα πλαίσια του ∆ήµου. Εφ’ όσον προορίζονται για κοινόχρηστη χρήση θα καταγραφούν µε αξία µνείας 0,10 ευρώ, διαφορετικά εάν προορίζονται για ίδια χρήση του ∆ήµου θα καταγραφούν και θα αποτιµηθούν µε το σύστηµα
του αντικειµενικού προσδιορισµού.
3. Ερωτήµατα σχετικά µε την αποτίµηση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων. Είναι ρητή η διατύπωση του Π.∆. 315/99 για την αποτίµηση µε τη µέθοδο του αντικειµενικού προσδιορισµού. Εµφανίζεται η ανάγκη να απευθυνθεί ο ∆ήµος σε ειδικούς
για την αποτίµηση (συµβολαιογράφοι κ.λπ.) ή να προµηθευθεί µία εφαρµογή για τον
υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας, ώστε να µην παρουσιαστούν λάθη. Το ίδιο, βέβαια δεν ισχύει όταν πρόκειται για κατασκευές υπό διαµόρφωση (δεν έχουν ολοκληρωθεί), οπότε θα αποτιµηθούν µε το πραγµατικό κόστος, το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία απογραφής.
4. Σχετικά µε τα επιχορηγούµενα ακίνητα και εγκαταστάσεις (κατασκευή) ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στην εµφάνιση των αναπόσβεστων επιχορηγήσεων. Η µη
εµφάνισή τους θα επιδράσει στα οικονοµικά αποτελέσµατα των εποµένων ετών. Ο
υπολογισµός των επιχορηγήσεων θα γίνει συνυπολογίζοντας την αναπόσβεστη αξία
των επιχορηγουµένων παγίων σε συνάρτηση µε την αναπόσβεστη επιχορήγηση.
5. ∆υσκολίες εµφανίζονται σε ειδικές κατασκευές εγκαταστάσεων, στο βαθµό που
δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον υπολογισµό του κόστους, οπότε απαιτούν
τη συνδροµή της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία µε εναλλακτικούς τρόπους µπορεί να
προσδιορίσει κατά προσέγγιση το κόστος κατασκευής των κατασκευών αυτών.
6. Θέµατα σχετικά µε την κατάταξη ακινήτων σε ιδιόκτητα ή σε κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία. Πολλές φορές ταυτίζεται η έννοια του κοινόχρηστου αγαθού µε το
αγαθό εκτός συναλλαγής και χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι αγαθά εκτός συναλλαγής
είναι µία έννοια ευρύτερη της έννοιας των κοινοχρήστων. Υπάρχουν δηλαδή ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι εκτός συναλλαγής (όπως είναι κτίρια που
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση του κοινού).
7. Ερωτήµατα σχετικά µε τα σχολεία, για τα οποία πρέπει να τονιστεί η ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας µεταβίβασης τους στους ΟΤΑ. Μέχρι την ολοκλήρωση
της µεταβίβασης, τα σχολεία θα εµφανίζονται µε αξία µνείας (0,10 ευρώ), ανά σχολικό συγκρότηµα.
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Στη συνέχεια αναφέρονται όλες οι ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί και οι απαντήσεις που έχουν δοθεί σε θέµατα απογραφής και αποτίµησης ακινήτων :
ΕΡ.: Με ποιους λογαριασµούς του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος αντιστοιχίζονται οι εξής κωδικοί του Λογιστικού των ΟΤΑ;
1. Κ.Α.Ε. 7111. (Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων).
2. Κ.Α.Ε. 7421. (∆απάνες εφαρµογής σχεδίου πόλης).
3. Κ.Α.Ε. 7422. (∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων).
4. Κ.Α.Ε. 7423. (∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων).
5. Κ.Α.Ε. 7424. (Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία).
ΑΠ: Οι δαπάνες που αναφέρονται στη περίπτωση 1 παρακολουθούνται στο κωδικό
15.10.00. «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων».
Όταν ολοκληρωθεί η επένδυση πραγµατοποιείται η µεταφορά του κόστους:
-

Στους υπολογαριασµούς του 10 (εδαφικές εκτάσεις), εφόσον ανήκει στην περιουσία του ∆ήµου.

-

Στους υπολογαριασµούς του 17, εφόσον ανήκει στην κοινόχρηστη περιουσία του
∆ήµου.

Οι δαπάνες που αναφέρονται στις περιπτώσεις 2, 3, 4, 5 απεικονίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος:
-

∆απάνες εφαρµογής σχεδίου πόλης

-

∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτιρίων

Σε περίπτωση κατεδάφισης κτιρίου, το οποίο δεν έχει αποσβεσθεί ολοκληρωτικά, η
αναπόσβεστη αξία του µεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασµού 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης» και αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε σε µία πενταετία.
Τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο λογαριασµό 11.03 «υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων», εκτός αν επακολουθεί ανέγερση νέου
κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το κόστος ανέγερσης του.
Οι αποζηµιώσεις που τυχόν καταβάλλονται σε µισθωτές του υπό κατεδάφιση παλαιού
κτιρίου προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεως του νέου.
-

15.20.20.02 ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµηµένων κτισµάτων

Σε περίπτωση κατεδάφισης κτιρίου, το οποίο δεν έχει αποσβεσθεί ολοκληρωτικά, η
αναπόσβεστη αξία του µεταφέρεται στην χρέωση του λογαριασµού 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης» και αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε σε µία πενταετία.
Τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο λογαριασµό 11.03 « υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεως γηπέδων», εκτός αν επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεώς του.
Οι αποζηµιώσεις που τυχόν καταβάλλονται σε µισθωτές του υπό κατεδάφιση παλαιού
κτιρίου προσαυξάνουν το κόστος ανεγέρσεως του νέου.
-

15.20.20.03 Αποζηµιώσεις σε θιγοµένους από ρυµοτοµία

Οι ανωτέρω δαπάνες λόγω της φύσεως τους είναι πολυετούς απόσβεσης και πρέπει
να µεταφερθούν στους οικείους υπολογαριασµούς του 16.
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ΕΡ: Στις νεοεντασσόµενες περιοχές του σχεδίου πόλης, λόγω της προβλεπόµενης εισφοράς σε γη, προκύπτουν οικόπεδα προς διάθεση - τακτοποίηση για αυτούς που λόγω
εφαρµογής του σχεδίου ρυµοτοµούνται για τη δηµιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων σε άλλες περιοχές. Αυτά τα οικόπεδα προσωρινά τα διαχειρίζεται ο ∆ήµος
καταγράφονται στην περιουσία του; Με ποιο τρόπο παρακολουθούνται λογιστικά;
ΑΠ: Θα καταχωρηθούν και θα παρακολουθηθούν στους λογαριασµούς τάξεως.
ΕΡ: Πρέπει να καταγραφούν ως περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου τα οικόπεδα που προκύπτουν από εισφορά σε γη στην επέκταση του σχεδίου πόλης ως ∆ηµοτική Τράπεζα
Γης (Ν.1337/83) και για τα οποία ο ∆ήµος δεν οφείλει καµία αποζηµίωση, αλλά δεν
έχουν µεταγραφεί στο Κτηµατολόγιο;
ΑΠ: Aυτό που πρέπει να εξεταστεί για τα οικόπεδα, που προκύπτουν από εισφορά σε
γη για ∆ηµοτική Τράπεζα Γης και ανεξάρτητα εάν έχουν µεταγραφεί στο κτηµατολόγιο, είναι η πραγµατική σηµερινή κατάσταση.
Εάν σήµερα στους χώρους αυτούς έχουν πραγµατοποιηθεί έργα κοινοχρήστου χαραχτήρα θα πρέπει να απογραφούν στα κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία µε βάση το
κόστος κατασκευής της τελευταίας 12ετίας και µόνο τα υπερκείµενα χωρίς την αντικειµενική αξία της γης. Εάν τα οικόπεδα που συγκεντρώνονται για τη δηµοτική τράπεζα γης, αφορούν χώρους που ανήκουν σήµερα στο ∆ήµο, θα πρέπει να καταγραφούν ως ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου και να αποτιµηθούν µε το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού.
ΕΡ.: Πώς εµφανίζονται στον ισολογισµό έναρξης, έργα των οποίων φορέας εκτέλεσης
είναι ο ∆ήµος, πλην όµως την οικονοµική διαχείριση ασκεί η Περιφέρεια. (οι λογαριασµοί των έργων µαζί µε τα τιµολόγια και λοιπά δικαιολογητικά στέλνονται στην Περιφέρεια και κόβονται στο όνοµα αυτής για πληρωµή). Ο ∆ήµος δεν έχει εισπράξει ούτε
πληρώσει για έργα τίποτα.
ΑΠ: Εφόσον τα παραστατικά εκδίδονται στο όνοµα της Περιφέρειας, δεν θα διενεργηθούν εγγραφές κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Στην συνέχεια και
εφόσον τα έργα περιέλθουν στην κυριότητα του ∆ήµου θα εµφανισθούν:
-

Αν τα έργα αφορούν αγαθό κοινής χρήσης (κοινόχρηστο), µε την αξία κατασκευής τους (ως αξία κτήσης) και ταυτόχρονα θα εµφανισθεί ως πλήρως αποσβεσµένο (0,10 ευρώ εναποµένουσα αξία).

-

Αν τα έργα δεν αφορούν αγαθά κοινής χρήσης, δηλαδή κάποιο άλλο κτίριο, θα
εµφανισθούν µε την αντικειµενική αξία και ταυτόχρονα το ποσό της αξίας τους θα
εµφανισθεί και στον λογαριασµό 43.ΧΧ (ανάλογα µε τον φορέα επιχορήγησης).

ΕΡ: Πώς θα αντιµετωπιστούν οι αποτιµήσεις στην απογραφή έναρξης των παγίων (κτίρια, σχολεία, πεζοδρόµια, δρόµοι κ.λπ.), που κατασκευάσθηκαν τα προηγούµενα χρόνια
από επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.λπ.), δηλαδή τα αναπόσβεστα υπόλοιπα των παγίων θα αντιστοιχηθούν µε υπόλοιπα στο λογαριασµό 41.10 (επιχορηγήσεις επενδύσεων) ή αποτελούν κεφάλαιο του ∆ήµου 40.10 (λογαριασµοί κεφαλαίου);
ΑΠ.: Θα πρέπει κατά την απογραφή να ληφθούν υπόψη οι αναλογούσες επιχορηγήσεις στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που θα απογραφούν µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εάν οι επιχορηγήσεις έχουν δοθεί για την κατασκευή ιδιόκτητου περιουσιακού στοιχείου του ∆ήµου (κτίριο, ∆ηµαρχείο κ.λπ.) και το περιουσιακό στοιχείο δεν έχει απο-
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σβεστεί πλήρως (όπως για παράδειγµα στα ακίνητα στα οποία θα υπολογιστούν οι
αντικειµενικές αξίες), τότε θα υπολογιστεί τόσο ποσοστό επί της αντικειµενικής αξίας
του παγίου στοιχείου, όσο είναι το ποσοστό χρηµατοδότησης από φορέα του ∆ηµοσίου για την κατασκευή του εν λόγω έργου και το ποσό αυτό θα εµφανιστεί σε πίστωση
του λογαριασµού 43 «επιχορηγήσεις επενδύσεων». Στην συνέχεια και για τα επόµενα
χρόνια για τα οποία θα υπολογιστούν αποσβέσεις επί των ακινήτων, θα ακολουθηθεί
η διαδικασία, στο τέλος του έτους:
Αναλογούσες αποσβέσεις
επί των επιχορηγήσεων

Χρέωση του 43 σε πίστωση του 81.01.05 «αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις παγίων στοιχείων»

ΕΡ: Ποιες είναι οι νοµικές διατάξεις που διέπουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των νεκροταφείων;
ΑΠ: Μπορείτε να αναζητήσετε:
-

Α.Ν. 445/68 (ΦΕΚ-130 Α’) : «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασµού νεκρών»

-

Π.ΕΣ.& ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.Α5/1210 ΤΗΣ 19.4/10.5.1978 (ΦΕΚ-424Β’) «Περί όρων
ιδρύσεως Κοιµητηρίων»

-

Α.Ν. 582 της 28/28 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ 225 α΄) «Περί δηµοτικών και κοινοτικών
κοιµητηρίων».

-

Αναφορές γίνονται και στον Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α’) : «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

ΕΡ: Τα νεκροταφεία απογράφονται ως ενιαίο περιουσιακό στοιχείο αποτελούµενο από
το γήπεδο, το ναό και τα υπάρχοντα κτίρια (αποθήκες - οστεοφυλάκια) ή ξεχωριστά το
καθένα από αυτά;
ΑΠ: Απογράφονται ξεχωριστά ως εξής:
-

Κωδικός 10.00 εδαφική έκταση

-

Κωδικός 11.00 κτιριακές εγκαταστάσεις, που περιλαµβάνουν αποθήκες και οστεοφυλάκια

ΕΡ: Τα παλαιά νεκροταφεία που δεν χρησιµοποιούνται και έχουν εκκενωθεί, καταχωρούνται και αποτιµώνται ως ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία και αν ναι σε ποιο λογαριασµό;
ΑΠ: Τα γήπεδα των παλαιών νεκροταφείων που δεν χρησιµοποιούνται, ανήκουν στα
πάγια στοιχεία του δήµου λογ.10.10 «Γήπεδα - οικόπεδα εκτός εκµετάλλευσης», εφ’
όσον ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και η αξία τους θα προσδιορισθεί µε τη
µέθοδο του αντικειµενικού προσδιορισµού.
ΕΡ: Τι καθεστώς ισχύει µε τα γήπεδα των εκκλησιών, νεκροταφείων ;
ΑΠ: Τα γήπεδα των νεκροταφείων ανήκουν στα πάγια στοιχεία του δήµου
(λογ.10.00), των εκκλησιών το ίδιο εφ’ όσον ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και
η αξία τους θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο του αντικειµενικού προσδιορισµού.
ΕΡ: Ποιες είναι οι νοµικές διατάξεις που διέπουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βοσκοτόπων; Πως προκύπτει ποιοι βοσκότοποι είναι δηµοτικοί και ποιοι όχι;
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Εάν τα σχετικά στοιχεία από τα αρχεία των πρώην Κοινοτήτων είναι ελλιπή µπορούν
να χρησιµοποιηθούν στοιχεία από αρχεία άλλων υπηρεσιών π.χ. έκταση δηµοτικού βοσκότοπου από το ετήσιο δελτίο Απογραφής Γεωργίας της ΕΣΥΕ (ΕΛΣΤΑΤ);
ΑΠ: Oι διατάξεις που διέπουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βοσκοτόπων είναι:
-

Ν. 1734/87 (ΦΕΚ-189 Α’) : «Βοσκότοποι και ρύθµιση ζητηµάτων σχετικά µε την
κτηνοτροφική αποκατάσταση και µε άλλες παραχωρήσεις καθώς θεµάτων που
αφορούν δασικές εκτάσεις».

-

Ν. 1790/88 (Φ.Ε.Κ.134 Α’) : «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» . Με τον νόµο αυτό έχουµε τροποποιήσεις του Αγροτικού Κώδικα ως προς τους βοσκότοπους.

-

N.∆. 216/73 (ΦΕΚ-271 Α’) : Περί διαχειρίσεως και βελτιώσεως των βοσκοτόπων

-

Αναφορές γίνονται στο Β.∆. 24-9/20-10-58 : «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο
κείµενο Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων».

ΕΡ: Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η διαδικασία µεταβίβασης της σχολικής περιουσίας, οπότε το ∆ηµοτικό Σχολείο εµφανίζεται ως περιουσιακό στοιχείο του ∆ήµου µε
ενδεικτική αξία 0,10 ευρώ, αλλά στο οικόπεδό του (που δεν εµφανίζεται) έχουν κατασκευασθεί κτίρια, παιδική χαρά, µπάσκετ, ποιοι είναι οι λογαριασµοί που θα χρησιµοποιηθούν για την εµφάνιση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων;
ΑΠ.: Σχετικά µε τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στους χώρους των σχολείων πρέπει
να διευκρινιστεί εάν οι εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί από το ∆ήµο ή αποτελούν µέρη της σχολικής περιουσίας. Εάν συµβαίνει το δεύτερο, τότε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα εµφανιστούν µαζί µε την συνολική µεταβίβαση της σχολικής περιουσίας. Εάν όµως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι κατασκευές του ∆ήµου θα αποτιµηθούν και θα εµφανιστούν στην ακίνητη περιουσιακή του κατάσταση (λογαριασµοί 11 «Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα»).
ΕΡ: ∆εν έχει ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σχολείων του ∆ήµου, αν δηλαδή ανήκουν στην ιδιοκτησία του ή όχι. Αν όµως ανήκουν, τότε οι δαπάνες για σώµατα θέρµανσης, Η/Υ, θα απογραφούν ή όχι;
ΑΠ: Τα σχολεία θεωρούνται περιουσία του ∆ήµου και αποτιµώνται µε το σύστηµα
των αντικειµενικών αξιών, αν έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες
µεταγραφής τους, ενώ αν δεν έχουν πραγµατοποιηθεί αποτιµώνται µε αξία µνείας 0,1
€, και κατόπιν όταν τελειώσουν οι σχετικές διαδικασίες αποτιµώνται κανονικά. Εποµένως τα σώµατα θέρµανσης θα απογραφούν στα σκεύη (14.01) και οι Η/Υ στον
14.03, µε βάση το Π.∆. 315/99.
ΕΡ: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των δηµοτικών σχολείων που λειτουργούν σήµερα
πρέπει να απογραφούν ως περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου ή ανήκουν στις αντίστοιχες
Σχολικές Επιτροπές που έχουν συσταθεί ως Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και
εκτελούν τη διαχείριση και λειτουργία των σχολείων;
Εάν αυτά απογραφούν δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των µεταβολών, επειδή οι
προµήθειες τους πραγµατοποιούνται από τις Σχολικές Επιτροπές και όχι από τον ∆ήµο.
ΑΠ: Η σχολική περιουσία που υπάρχει (δεν εννοούµε τις κτιριακές εγκαταστάσεις)
στα σχολεία δεν χρειάζεται να καταγραφεί αναλυτικά από τον ∆ήµο, γιατί την ευθύνη
προµήθειας και διαχείρισης έχει η αντίστοιχη σχολική επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν
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σηµαίνει πως τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι ιδιοκτησία της σχολικής επιτροπής
(απλά έχει την ευθύνη διαχείρισής τους). Βέβαια ο ∆ήµος παρακολουθεί τις επιχορηγήσεις που δίνει στις σχολικές επιτροπές.
Tα παραπάνω δεν ισχύουν για τις κτιριακές σχολικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θεωρούνται ιδιόκτητη δηµοτική περιουσία.
ΕΡ.: Στα γυµναστήρια, το κτίριο των αποδυτηρίων απογράφεται χωριστά από τις υπόλοιπες τεχνικές εγκαταστάσεις ως κτίριο ;
ΑΠ.: Τα ανωτέρω αποτελούν ιδιόκτητη κοινωφελή ακίνητη περιουσία του ∆ήµου και
απογράφονται ως κτιριακές αθλητικές εγκαταστάσεις και η αξία τους θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο του αντικειµενικού προσδιορισµού.
ΕΡ: Τα κτίρια των δεξαµενών ύδρευσης και άρδευσης σε ποιους λογαριασµούς καταχωρούνται και πως αποτιµώνται;
ΑΠ: Θεωρούνται ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου και εγγράφονται στους
υπολογαριασµούς του 11 «κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα» και αποτιµώνται µε την µέθοδο του αντικειµενικού προσδιορισµού.
ΕΡ: Οι αντιπληµµυρικές κατασκευές, τα δίκτυα όµβριων υδάτων και οι βελτιώσεις βοσκοτόπων - συγκεκριµένα οι ποτίστρες – θεωρούνται τεχνικά έργα και καταχωρούνται
στον λογαριασµό 11.02 και πως αποτιµώνται; Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία, τεχνικά και οικονοµικά για τις κατασκευές, είτε γιατί κατασκευάστηκαν
πολύ παλιά, είτε γιατί κατασκευάστηκαν από τρίτο φορέα;
ΑΠ: Αποτελούν ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου και παρακολουθούνται
στους υπολογαριασµούς του 11.02 «λοιπά τεχνικά έργα» και αποτιµώνται µε το κόστος κατασκευής τους.
Εάν δεν υπάρχουν τα ανάλογα στοιχεία για το κόστος κατασκευής τους, πρέπει η τεχνική υπηρεσία ή η ΤΥ∆Κ να προσδιορίσει κατά προσέγγιση την αξία κατασκευής,
επί της οποίας θα υπολογιστούν οι αντίστοιχες αποσβέσεις.
ΕΡ: Οι γεωτρήσεις – αντλιοστάσια - δεξαµενές απογράφονται ως ενιαίο περιουσιακό
στοιχείο αποτελούµενο από γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαµενές ή ξεχωριστά το καθένα από αυτά;
ΑΠ: Απογράφονται ως ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο γιατί θεωρούνται τεχνικό έργο και απογράφονται στον λογαριασµό 11.00.
ΕΡ.: Με ποια µέθοδο µπορούν να καταγραφούν και αποτιµηθούν ορισµένες κατηγορίες
παγίων όπως δίκτυα ύδρευσης - άρδευσης, οδοί, διαµορφώσεις πάρκων - πλατειών,
κ.α. όταν δεν υπάρχουν αρχεία (κτηµατολόγια, απολογιστικά στοιχεία, φάκελοι έργων
κ.λπ.), έχοντας υπόψη ότι τα στοιχεία προέκυψαν από τις ενυπόγραφες δηλώσεις των
Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων των δηµοτικών διαµερισµάτων και από τη φυσική
απογραφή τους χωρίς να είναι γνωστή η χρονολογία και το έτος κατασκευής τους.
ΑΠ: Σχετικά µε τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης:
-

Αποτελούν ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου και παρακολουθούνται
στους υπολογαριασµούς του 11.02 «λοιπά τεχνικά έργα».

-

Εφόσον το δίκτυο ύδρευσης ή άρδευσης αποτελούν ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο στο ∆ήµο, µπορείτε να καταγραφεί ως ενιαίο. Εάν ο ∆ήµος περιλαµβάνει πε24

ρισσότερες δηµοτικές / τοπικές κοινότητες, είναι δυνατό να καταγραφεί ξεχωριστά το δίκτυο καθεµιάς.
-

Εφ’ όσον το µηχανογραφικό σύστηµα (υποσύστηµα µητρώου παγίων) έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ως υποκατηγορίες του ενιαίου παγίου στοιχείου (που
είναι το δίκτυο ύδρευσης) τις διάφορες ξεχωριστές εγκαταστάσεις που διαθέτει το
δίκτυο (όπως κεντρικές δεξαµενές κ.λπ.), τότε είναι δυνατό να αναπτυχθεί αναλυτικά το δίκτυο ύδρευσης ή άρδευσης.

-

∆εν είναι λάθος να καταγραφεί το δίκτυο ως ένα περιουσιακό στοιχείο.

Για να προσδιοριστεί η αξία κτήσης του δικτύου ύδρευσης ή άρδευσης θα πρέπει για
τις εγκαταστάσεις που θα καταγραφούν, να εξεταστεί ο συντελεστής απόσβεσης που
αναφέρεται στο Π.∆. 100/98 και ανάλογα να υπολογιστούν τόσα χρόνια πίσω. Εάν
δεν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία ή η αντίστοιχη ΤΥ∆Κ να προσδιορίσουν κατά προσέγγιση την αξία κατασκευής, επί της οποίας θα υπολογιστούν οι
αντίστοιχες αποσβέσεις.
ΕΡ.: Οι πάγιες εγκαταστάσεις ύδρευσης - άρδευσης (εγκαταστάσεις υδροµάστευσης, υδραγωγεία, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα) και αποχέτευσης που απογράφονται;
ΑΠ: Θεωρούνται ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου και εγγράφονται στους
υπολογαριασµούς του 11 «κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα».
ΕΡ: Τα µηχανήµατα, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, τα δίκτυα ύδρευσης που υπάρχουν
σε κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης µε ποιο τρόπο αποτιµώνται και σε ποιους
λογαριασµούς καταχωρούνται;
ΑΠ: Εφόσον πρόκειται εγκαταστάσεις ύδρευσης - άρδευσης σε κοινόχρηστους χώρους. θα καταγραφούν ως ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία στους υπολογαριασµούς
του 11 «κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα».
ΕΡ.: Είναι υποχρεωµένος ο ∆ήµος να απογράψει τις συνδέσεις των ακινήτων µε τους
κεντρικούς αγωγούς ακαθάρτων, δεδοµένου ότι αυτές δεν αποτελούν περιουσία του ∆ήµου, αλλά κατασκευάζονται από αυτόν για λογαριασµό της ΕΥ∆ΑΠ και συντηρούνται
από αυτή, σύµφωνα µε το Ν. 1068/80 και το Π.∆. 6/86, τα δε τέλη τους καταβάλλονται
από τους δηµότες.
ΑΠ.: Οι κεντρικοί αγωγοί των ακαθάρτων είναι περιουσιακό στοιχείο της ΕΥ∆ΑΠ ,
ενώ οι συνδέσεις µε τον κεντρικό αγωγό από το σηµείο της γραµµής της οριζόντιας
ιδιοκτησίας µέχρι τον κεντρικό αγωγό αποτελούν ιδιοκτησία του ∆ήµου.
Εάν όµως ισχύει κάτι διαφορετικό ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς µε βάση τη
σύµβαση µε την ΕΥ∆ΑΠ, τότε τα στοιχεία αυτά κατασκευάζονται από το ∆ήµο και
περιέρχονται στην συνέχεια στην ΕΥ∆ΑΠ. Στην περίπτωση αυτή δεν απογράφονται.
ΕΡ: Εδαφικές εκτάσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ούτε είναι καταγεγραµµένες σε κτηµατολόγια των πρώην Κοινοτήτων, αλλά υπάρχουν µόνο προφορικές µαρτυρίες πρώην Προέδρων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταγραφούν;
ΑΠ: Σχετικά µε το εύρος της καταγραφής των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων για
τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ακολουθούνται τα εξής:
-

Ακίνητα ιδιοκτησίας ∆ήµου για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι, χωρίς να υπάρχει
θέµα αµφισβήτησης. Θεωρείται σκόπιµο να καταγραφούν και παράλληλα να ξεκινήσει διαδικασία κτηµατογράφησής τους σύµφωνα µε το άρθρο 183 του Κ.∆.Κ.
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και του Π.∆. 258/1985. Η διαδικασία κτηµατογράφησης είναι χρονοβόρα και
χρειάζεται κυρίως για την τακτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να
συνδέεται η ολοκλήρωσή της µε την διαδικασία καταγραφής των ακινήτων.
-

Ακίνητα που εµπίπτουν στις περιπτώσεις χρησικτησίας. Εδώ διακρίνονται δύο
περιπτώσεις:
α) χρησικτησία σε ιδιωτικά ακίνητα, όπου, εφ’ όσον υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις (νοµή και παρέλευση 20ετίας), ο ∆ήµος θεωρείται ιδιοκτήτης του ακινήτου.
β) χρησικτησία σε βάρος ακινήτων του ∆ηµοσίου, όπου δεν νοείται ιδιοκτησία
του ∆ήµου, γιατί οι περί ακινήτων εµπράγµατοι αξιώσεις του ∆ηµοσίου είναι απαράγραπτοι. Έτσι δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ένα ακίνητο του ∆ηµοσίου το
οποίο χρησιµοποιεί ο ∆ήµος, ανεξαρτήτως χρόνου, ότι περιέρχεται βάσει χρησικτησίας στον ∆ήµο.

ΕΡ: Για την αποτίµηση των εδαφικών εκτάσεων εκτός από του χρόνου κτήσης και των
τίτλων ιδιοκτησίας, είναι απαραίτητος όρος και η ύπαρξη τοπογραφικών σχεδιαγραµµάτων ή αρκεί η αναφορά του εµβαδού τους σε συµβολαιογραφικά έγγραφα ή υπάρχει
άλλος τρόπος εµφάνισης του εµβαδού τους σε περίπτωση αδυναµίας σύνταξης τοπογραφικών σχεδιαγραµµάτων λόγω έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας;
ΑΠ: Για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας απαιτούνται κάποια στοιχεία τα
οποία πιθανόν να υπάρχουν στα συµβόλαια. Τα συµβόλαια αυτά αρκούν και δεν απαιτείται τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, εφ’ όσον από τα σχετικά έγγραφα προκύπτουν
τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας
ΕΡ: Σε περίπτωση ύπαρξης βαρών επί εδαφικών εκτάσεων υπάρχει ιδιαίτερη λογιστική
απεικόνιση;
ΑΠ: H ύπαρξη βαρών επί των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου θα αναφέρεται µόνο στο µητρώο παγίων.
ΕΡ: Όταν ένα γήπεδο χαρακτηρίζεται ως διαθέσιµο, ανήκει όµως στο ∆ηµόσιο, απογράφεται;
ΑΠ: Όχι δεν απογράφεται στα πάγια του ∆ήµου, γιατί χρησικτησία σε βάρος ακινήτων του ∆ηµοσίου δεν νοείται, αφού οι εµπράγµατες αξιώσεις του ∆ηµοσίου στα ακίνητα του είναι απαράγραπτοι.
ΕΡ.: Όταν ένα γήπεδο χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστο στους κτηµατολογικούς πίνακες
και υφίσταται µεταγενέστερη απόφαση Νοµάρχη µε την οποία παραχωρείται σε τέως
Κοινότητα, προφανώς αποτελεί ιδιόκτητο ακίνητο του ∆ήµου και θα καταχωρηθεί στον
λογαριασµό 10;10;
ΑΠ: Εφόσον υπάρχει απόφαση του Νοµάρχη για την οποία δεν υπάρχει µεταγενέστερη ένσταση και το παραχωρεί στην τέως Κοινότητα ως ιδιόκτητο ακίνητο, θα καταχωρηθεί στον λογ.10.
ΕΡ: Ακίνητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου τα οποία χρησιµοποιεί ο ∆ήµος, θα καταγραφούν
και θα αποτιµηθούν µε αξία 0,10 ευρώ;
ΑΠ: Όχι δεν καταγράφονται ως περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου, αλλά πληροφοριακά µόνο σε λογαριασµούς τάξεως.
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ΕΡ: Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευασθεί από το ∆ήµο, αλλά βρίσκονται σε γη που
ανήκει µε πλήρη κυριότητα σε πολίτες, θα εκτιµηθούν µε βάση τον αντικειµενικό προσδιορισµό ;
ΑΠ: Θα καταγραφούν και αποτιµηθούν µε βάση τον αντικειµενικό προσδιορισµό και
θα καταχωρηθούν στον λογαριασµό 11.07 (Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων).
ΕΡ: ∆ρόµοι ή ακίνητα τα οποία είναι γραµµένα στα βιβλία κτηµατολογίων των πρώην
κοινοτήτων και στη συνεχεία βρίσκονται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς πλήρης κυριότητας
ιδιωτών θα απογραφούν από τον ∆ήµο και πως;
ΑΠ: Αν ο ∆ήµος δεν τα διεκδικεί και αυτά όντως βρίσκονται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς πλήρους κυριότητας ιδιωτών, δεν θα απογραφούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα
απογραφούν και θα αποτιµηθούν.
ΕΡ: Υπολογισµός αξίας κτισµάτων κτιρίων που περατώθηκαν τα (5) πέντε τελευταία
χρόνια. Μπορεί η αξία αυτών των κτιρίων να υπολογιστεί µε λογιστικές αξίες και όχι
αντικειµενικές;
ΑΠ: Η αποτίµηση των ακινήτων προσδιορίζεται µε το σύστηµα του αντικειµενικού
προσδιορισµού, για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης και αποφυγής αυθαίρετων προσδιορισµών ενός σηµαντικού στοιχείου του ενεργητικού του ∆ήµου. Το Π.∆. 315/99
στην § 1.1.108 και ειδικότερα στη π.3α αναφέρεται µε σαφήνεια στον τρόπο προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων.
ΕΡ: Τα κτίρια των αγροτικών ιατρείων που έχουν κατασκευασθεί µε δαπάνες των πρώην Κοινοτήτων ή είναι εγκαταστηµένα σε κτίριά τους, θεωρούνται ιδιοκτησία του ∆ήµου ή όχι; Αν ναι, τότε σε ποιους λογαριασµούς καταχωρούνται τα ιατρικά εργαλεία
που υπάρχουν σε αυτά;
ΑΠ: Τα κτίρια των αγροτικών ιατρείων εάν ανήκουν ιδιοκτησιακά στο ∆ήµο θα καταγραφούν και θα αποτιµηθούν, όπως και τα λοιπά ιδιόκτητα ακίνητα του ∆ήµου. Η
εκτίµηση εάν τα ακίνητα αυτά ανήκουν στο ∆ήµο ή όχι, ανήκει θα πρέπει να διενεργηθεί µε βάση τους τίτλους ιδιοκτησίας ή πιθανές σχέσεις ιδιοκτησίας µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου (Υπ. Υγείας κλπ.). Τα ιατρικά εργαλεία για να καταγραφούν και
αποτιµηθούν θα πρέπει να ανήκουν σε δηµοτικά ιατρεία.
2.2. Απογραφή - αποτίµηση κοινοχρήστων περιουσιακών στοιχείων
Οι προβληµατισµοί που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα αφορούν κυρίως τα εξής θέµατα:
1. Ερωτήµατα που έχουν σχέση µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινοχρήστων
χώρων. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 968 του Αστικού Κώδικα «τα κοινόχρηστα
πράγµατα εφ’ όσον δεν ανήκουν στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα, ή ο νόµος δεν ορίζει
διαφορετικά, ανήκουν στο ∆ηµόσιο». Έχει βέβαια σηµασία ποιος φορέας έχει την
ευθύνη συντήρησης του συγκεκριµένου χώρου. Μπορεί δηλαδή κάποιος χώρος να
ανήκει στο ∆ηµόσιο και ο δήµος να δαπανά για την συντήρησή του. Στην περίπτωση
αυτή ο ∆ήµος θα εµφανίσει τις δαπάνες αυτές ως δαπάνες κοινής χρήσης. Γενικά όπου εµφανίζονται προβλήµατα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινοχρήστων χώρων
απαιτείται η συνδροµή των νοµικών του ∆ήµου.
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2. Ερωτηµατικά διατυπώνονται για τα αγαθά που εντάσσονται στην κατηγορία των
κοινοχρήστων. Αναφέρονται λανθασµένα οι αγωγοί των δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης και άρδευσης και πρέπει να διευκρινιστεί πως τα συγκεκριµένα δίκτυα δεν
είναι κοινής χρήσης, αλλά εντάσσονται και απογράφονται στην ίδια περιουσία των
∆ήµων.
3. ∆υσκολίες αναφέρονται στον τρόπο εµφάνισης των δρόµων ή των πεζοδροµίων
και διευκρινίζεται πως οι χώροι αυτοί µπορούν να εµφανιστούν ως ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο (ένα περιουσιακό στοιχείο το οδικό δίκτυο, ένα περιουσιακό στοιχείο
τα πεζοδρόµια όλης της πόλης).
4. Θέµατα έχουν προκύψει για κατασκευές που έχουν γίνει σε κοινόχρηστους χώρους και εδώ χρειάζεται η συνδροµή του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου. Σε κάθε
περίπτωση, ανεξάρτητα εάν οι σχετικές κατασκευές είναι νόµιµες ή όχι, θα πρέπει να
καταγραφούν (π.χ. αναψυκτήρια που έχουν κατασκευαστεί σε πλατείες).
5. Πολλοί ∆ήµοι αναφέρονται στη δυσκολία να συγκεντρώσουν στοιχεία για την αποτίµηση των κοινοχρήστων χώρων, είτε γιατί δεν υπάρχουν στους πρώην δήµους και
κοινότητες, είτε γιατί η πρόσβαση είναι δύσκολη. Εδώ χρειάζεται να καταβληθεί κάθε
προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να αναζητηθούν (όταν είναι υπαρκτά) είτε να καλυφθούν µε υπολογισµούς των Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Είναι ανάγκη να τονιστεί η καταγραφή των επιχορηγήσεων που έχουν δοθεί για
την κατασκευή αγαθών κοινής χρήσης. Στο βαθµό που οι επιχορηγήσεις καλύπτουν
το 100% του κόστους κατασκευής, τότε εµφανίζονται ως πλήρως αποσβεσµένες (δηλαδή δεν εµφανίζονται). Εάν όµως υπάρχουν επιχορηγήσεις, οι οποίες καλύπτουν µέρος του κόστους του έργου και εφ’ όσον παραµένει αναπόσβεστη αξία στο κοινόχρηστο αγαθό, τότε πρέπει να υπολογιστεί το αναπόσβεστο ποσό της επιχορήγησης (αναφέρεται παρακάτω αναλυτική απάντηση σε σχετικό ερώτηµα).
7. Επίσης διευκρινίζονται οι έννοιες τεχνικό έργο και πάγιο για τις οποίες συνήθως
υπάρχει σύγχυση. Η έννοια του τεχνικού έργου καθορίζεται στην παρ. 2.2.105 περ. 3
του Π.∆. 315/99. Την απογραφή αφορούν το κόστος κατασκευής - βελτίωσης επέκτασης - επισκευής - συντήρησης.
Ενέργειες για την καταγραφή και αποτίµηση των κοινοχρήστων:
1. Για την ολοκλήρωση της απογραφής των κοινοχρήστων χώρων, υπάρχει ανάγκη
συγκρότησης ειδικής οµάδας απογραφής µε τη συµµετοχή της τεχνικής υπηρεσίας
και του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου.
2. Η καταγραφή θα γίνει µε βάση το σχέδιο πόλης ή άλλα στοιχεία, τα οποία εµφανίζουν τους κοινοχρήστους χώρους (τοπογραφικά, χάρτες κ.λπ.).
3. Για τον προσδιορισµό του κόστους κατασκευής των κοινοχρήστων, κατ΄αρχήν
πρέπει να βρεθούν οι φάκελοι των σχετικών έργων στην τεχνική υπηρεσία. Όπου τα
στοιχεία δεν επαρκούν, να αναζητηθούν στοιχεία στις ΤΥ∆Κ, ή στις τεχνικές υπηρεσίες των πρώην νοµαρχιών.
Στη συνέχεια αναφέρονται όλες οι ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί και οι απαντήσεις που έχουν δοθεί για την απογραφή κοινοχρήστων περιουσιακών στοιχείων:
ΕΡ: Πως απογράφονται τα έργα οδοποιίας που έχουν εκτελεστεί µε χρηµατοδότηση από
το Π.Ε.Π. µε προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου και Περιφέρειας;
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ΑΠ: Απογράφονται όπως και τα άλλα έργα οδοποιίας που έχει πραγµατοποιήσει ο
∆ήµος και το αναπόσβεστο υπόλοιπο (αν υπάρχει) θα απογραφεί ταυτόχρονα στον
43.ΧΧ (ανάλογα µε τον φορέα της επιχορήγησης).
Στην περίπτωση που πρόκειται για έργα οδοποιίας σε επαρχιακό οδικό δίκτυο και για
τα οποία δεν έχει επιβαρυνθεί ο ∆ήµος τότε αυτά δεν απογράφονται.
ΕΡ: Τα τεχνικά της οδοποιίας (γεφύρια, τοίχοι αντιστήριξης, κ.λπ.) ενσωµατώνονται
στο κοινόχρηστο πάγιο «Οδοποιία» ή απογράφονται χωριστά ;
ΑΠ: Απογράφονται και ενσωµατώνονται στο κοινόχρηστο πάγιο «Οδοποιία».
ΕΡ: Σε περίπτωση που έχει κατασκευαστεί κτίριο ιδιοκτησίας του ∆ήµου πάνω σε κοινόχρηστο χώρο π.χ. κοινοτική αποθήκη πάνω σε ακάλυπτη κοινόχρηστη έκταση, τότε
πως καταχωρείται το κτίριο και πως η έκταση επί του οποίου έχει κατασκευαστεί;
ΕΡ: Αν υπάρχει σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο π.χ. πλατεία, κατασκευασµένο κάποιο
κτίριο π.χ. αναψυκτήριο, τότε σε ποιο λογαριασµό καταχωρείται και πως αποτιµάται;
ΑΠ: Για τα κτίρια που είναι κατασκευασµένα πάνω σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει
να εξεταστεί εάν έχουν κατασκευαστεί νόµιµα (σε κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται
η ανέγερση κτιρίων µη κοινόχρηστου χαραχτήρα). Εάν παρ’ όλα αυτά το ακίνητο είναι υπαρκτό, θα αποτιµηθεί ως περιουσιακό στοιχείο κοινής χρήσης µε βάση το κόστος κατασκευής της τελευταίας 12ετίας και θα καταχωρηθεί στο λογαριασµό 17.90
«λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης».
ΕΡ: Τα κοινοτικά / δηµοτικά αποχωρητήρια σε ποιο λογαριασµό καταχωρούνται και
πως αποτιµώνται;
ΑΠ: Τα αποχωρητήρια παρακολουθούνται στο λογαριασµό 17.90 «λοιπές µόνιµες
εγκαταστάσεις κοινής χρήσης» και αποτιµώνται όπως όλα τα κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία µε τη µέθοδο του κόστους κατασκευής και απόσβεσης στη διάρκεια των
τελευταίων 12 ετών (πριν την απογραφή έναρξης).
ΕΡ: Στον ∆ήµο υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισµού. Σε αυτούς βάσει προγραµµατικής σύµβασης γίνονται επισκευές - συντηρήσεις καθώς και βελτιώσεις - προσθήκες και δηµιουργία κοινόχρηστων παγίων όπως πάρκα,
πλατείες, πεζοδρόµοι κλπ. Πως θα απογραφούν οι αρχαιολογικοί χώροι και πως θα
παρακολουθούνται οι εργασίες αυτές στο διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα;
ΑΠ: Για τους αρχαιολογικούς χώρους πρέπει να διευκρινιστεί πως την ευθύνη έχει η
αντίστοιχη Εφορία Αρχαιοτήτων και σε καµία περίπτωση δεν θα τους εµφανίσει ο
∆ήµος στην κοινόχρηστη περιουσία του.
Οι επισκευές - συντηρήσεις παρακολουθούνται στους υπολογαριασµούς του δευτεροβάθµιου 62.07. και συνεπώς δεν απογράφονται.
Οι βελτιώσεις - προσθήκες παρακολουθούνται καταρχάς στον δευτεροβάθµιο 15.17.
Στο κλείσιµο του 15.17 θα εξεταστούν οι εξής περιπτώσεις:
α) Tην περίπτωση που ο χώρος στον οποίο δηµιουργούνται τα κοινόχρηστα ανήκει
στην Εφορία Αρχαιοτήτων, τότε ο 15.17. µεταφέρεται στον 67.31 (παραχωρήσεις παγίων στοιχείων κατασκευασθέντων από το ∆ήµο).
β) Tην περίπτωση που ο χώρος στον οποίο δηµιουργούνται τα κοινόχρηστα είναι κοινόχρηστος, τότε ο 15.17 µεταφέρεται στον 17.
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ΕΡ: Η λίµνη που απόκτησε πρώην κοινότητα µε τίτλους ιδιοκτησίας, θεωρείται κοινόχρηστο περιουσιακό στοιχείο; Σε ποιο λογαριασµό καταχωρείται;
ΑΠ: Είναι κοινής χρήσης και καταχωρείται σε οποιονδήποτε υπολογαριασµό του 17,
εκτός από αυτούς που είναι υποχρεωτικοί.
ΕΡ.: Με ποια µέθοδο µπορούν να καταγραφούν και αποτιµηθούν ορισµένες κατηγορίες
παγίων όπως δίκτυα ύδρευσης - άρδευσης, οδοί, διαµορφώσεις πάρκων - πλατειών,
κ.α. όταν δεν υπάρχουν αρχεία (κτηµατολόγια, απολογιστικά στοιχεία, φάκελοι έργων
κ.λπ.), έχοντας υπόψη ότι τα στοιχεία προέκυψαν από τις ενυπόγραφες δηλώσεις των
Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων των δηµοτικών διαµερισµάτων και από τη φυσική
απογραφή τους χωρίς να είναι γνωστή η χρονολογία και το έτος κατασκευής τους.
ΑΠ: Σχετικά µε την οδοποιία
-

το οδικό δίκτυο της πόλης αποτελεί κοινόχρηστο πάγιο περιουσιακό στοιχείο και
παρακολουθείται στον λογαριασµό 17.31 «οδοί – οδοστρώµατα κοινής χρήσης»

-

Το οδικό δίκτυο καταγράφεται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο και εάν ο ∆ήµος
έχει δηµοτικές / τοπικές κοινότητες, τότε µπορεί να καταγραφεί ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο (οδικό δίκτυο δηµοτικής κοινότητας …., οδικό δίκτυο τοπικής
κοινότητας …., κ.λπ.)

-

η αποτίµηση του οδικού δικτύου θα γίνει κατά τα οριζόµενα στο Π.∆. 315/99 µε
βάση το κόστος κατασκευής της τελευταίας 12ετίας, αφαιρουµένων των αντίστοιχων αποσβέσεων (1/12 για κάθε έτος). Στο κόστος κατασκευής θα πρέπει να συνυπολογιστούν δαπάνες απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του δικτύου.

Σχετικά µε την διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πάρκα κ.λπ.)
-

τα περιουσιακά στοιχεία αυτά αποτελούν κοινόχρηστα πάγια περιουσιακά στοιχεία και παρακολουθούνται στον λογαριασµό 17.11 «πλατείες- πάρκα - παιδότοποι κοινής χρήσης»

-

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία καταγράφονται αναλυτικά (πλατεία «Κ», πάρκο
«Ζ» κ.λπ.)

-

η αποτίµησή τους θα γίνει κατά τα οριζόµενα στο Π.∆. 315/99 µε βάση το κόστος
κατασκευής της τελευταίας 12ετίας, αφαιρουµένων των αντίστοιχων αποσβέσεων
(1/12 για κάθε έτος). Στο κόστος κατασκευής θα πρέπει να συνυπολογιστούν δαπάνες απαλλοτριώσεων για την κατασκευή τους.

ΕΡ: Μικρές κατασκευές αναψυχής όπως πέτρινες βρύσες κατασκευασµένες σε κοινόχρηστους χώρους καταχωρούνται και αποτιµώνται;
ΑΠ: Ναι, οι µικροπαρεµβάσεις ενσωµατώνονται στον κοινόχρηστο χώρο.
ΕΡ: Οι ιδιόκτητες εδαφικές εκτάσεις επί των οποίων έχουν κατασκευασθεί πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης πως καταχωρούνται και αποτιµώνται;
ΑΠ: H αξία του εδάφους επί του οποίου έχει κατασκευαστεί εγκατάσταση δεν θα υπολογιστεί κατά την απογραφή των κοινοχρήστων. Μόνο εάν έχουν δαπανηθεί χρήµατα την τελευταία 12ετία για την απόκτηση ή κατασκευή κοινοχρήστων χώρων θα
εµφανιστούν στην απογραφή έναρξης και επί αυτών θα γίνουν αποσβέσεις 12ετίας.
Οι λογαριασµοί που θα εµφανιστούν τα ποσά αυτά είναι οι υπολογαριασµοί του 17
«πάγιες - µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης».
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ΕΡ: Πως αποδεικνύεται ότι τα πεζοδρόµια και οι πλατείες ως κοινόχρηστοι χώροι ανήκουν στο ∆ήµο;
ΑΠ: Tα πεζοδρόµια και οι πλατείες είναι αγαθά κοινής χρήσης και όπως αναφέρεται
στο άρθρο 968 του Αστικού Κώδικα « τα κοινόχρηστα πράγµατα, εφ’ όσον δεν ανήκουν σε δήµο ή κοινότητα, ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο δηµόσιο».
Πέρα όµως από το γεγονός της ιδιοκτησίας του ∆ήµου σε πλατείες, στην απογραφή
δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία εάν ο κοινόχρηστος χώρος ανήκει ιδιοκτησιακά στο ∆ήµο.
Το κοινόχρηστο αγαθό (πλατεία, πεζοδρόµιο κλπ.) θα εµφανιστεί στην κοινόχρηστη
περιουσία του ∆ήµου µε βάση το κόστος κατασκευής της τελευταίας 12ετίας µειωµένο µε αποσβέσεις 12 ετών. Μέσα στο κόστος αυτό θα πρέπει να συµπεριληφθούν ποσά που καταβλήθηκαν για την απόκτηση του (π.χ. απαλλοτριώσεις). Σε καµία περίπτωση δεν υπολογίζονται αντικειµενικές αξίες γης, εφόσον υπάρχει αγαθό κοινής
χρήσης.
ΕΡ: Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο ∆ήµος κατασκεύασε είτε τεχνικά έργα είτε εγκαταστάσεις κοινής χρήσης αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία π.χ. έργα ύδρευσης ή διαµορφώσεις - αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων. Στην περίπτωση των κοινοχρήστων καταχωρούνται στον λογαριασµό 17.90 µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης του ∆ήµου;
ΑΠ: Εάν δεν υπάρχουν τα ανάλογα στοιχεία, πρέπει η τεχνική υπηρεσία ή η αντίστοιχη ΤΥ∆Κ να προσδιορίσει κατά προσέγγιση την αξία κατασκευής τους.
Ορισµένα περιουσιακά στοιχεία, όπως δίκτυα αποχέτευσης - ύδρευσης µπορούν να
εµφανίζονται ως ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο.
Τα κοινόχρηστα καταχωρούνται στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 17 αναλόγως του είδους τους π.χ. οι κτιριακές εγκαταστάσεις στον 17.00, οι πλατείες – πάρκα παιδότοποι στον 17.11 κ.λπ.
ΕΡ: Πως θα αντιµετωπιστούν οι αποτιµήσεις στην απογραφή έναρξης των παγίων (τεχνικά έργα, πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης), που κατασκευάσθηκαν τα προηγούµενα χρόνια από επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου;
Για παράδειγµα όσον αφορά την οδοποιία έγιναν τα εξής έργα:
1. Το έτος 2005 έγιναν έργα αξίας 100.000 €, όπου 50.000 προέρχονταν από τακτικά
έσοδα και 50.000 από ΣΑΤΑ.
2. Το έτος 2006 έγιναν έργα αξίας 200.000 µε επιχορήγηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3. Tο 2007 έγιναν έργα αξίας 150.000 από τακτικά έσοδα.
Ποιες είναι οι αποσβέσεις ανά έτος που πρέπει να γίνουν και ποία είναι η αναπόσβεστη
αξία ;
ΑΠ: Τα ανωτέρω ερωτήµατα αντιµετωπίζονται ως εξής:
-

Εάν οι επιχορηγήσεις έχουν δοθεί για την κατασκευή ιδιόκτητου περιουσιακού
στοιχείου του ∆ήµου (τεχνικά έργα, κτίρια κλπ.) και το περιουσιακό στοιχείο δεν
έχει αποσβεστεί πλήρως, τότε θα υπολογιστεί τόσο ποσοστό επί της αξίας του,
όσο είναι το ποσοστό χρηµατοδότησης από φορέα του ∆ηµοσίου για την κατασκευή του εν λόγω έργου και το ποσό αυτό θα εµφανιστεί στην απογραφή έναρξης του ∆ήµου σε πίστωση του λογαριασµού 43 «επιχορηγήσεις επενδύσεων».
Στην συνέχεια και για τα επόµενα χρόνια θα υπολογιστούν αποσβέσεις επί των
ακινήτων στο τέλος του έτους:
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Αναλογούσες αποσβέσεις Χρέωση του 43 σε πίστωση του 81.01.05 «αναλοεπί των επιχορηγήσεων
γούσες στη χρήση αποσβέσεις παγίων στοιχείων»
-

Εάν το περιουσιακό στοιχείο είναι κοινόχρηστο και έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου µε επιχορήγηση χωρίς ίδια συµµετοχή, τότε παρέχεται η δυνατότητα το
περιουσιακό αυτό στοιχείο να αποσβεστεί εφάπαξ (Π.∆. 315 § 2.2.109 π.8α). Στην
περίπτωση αυτή το πάγιο θεωρείται πλήρως αποσβεσµένο κατά την ηµέρα διενέργειας της απογραφής έναρξης.

-

Εάν το κοινόχρηστο περιουσιακό στοιχείο έχει κατασκευαστεί κατά ένα µέρος
από επιχορήγηση του ∆ηµοσίου και κατά ένα µέρος µε ίδιους πόρους, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βρεθεί η αναλογία των επιχορηγήσεων στο συνολικό
κόστος κατασκευής του έργου και να υπολογιστούν οι ανάλογες αποσβέσεις.

Στον λογαριασµό 43 θα εγγραφούν κατά την απογραφή οι ανάλογες επιχορηγήσεις,
αφού αφαιρεθούν πρώτα οι αντίστοιχες αποσβέσεις µέχρι την ηµεροµηνία της απογραφής.
ΕΡ: Πρέπει να καταγραφούν ως περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου χώροι χαρακτηρισµένοι από το σχέδιο επέκτασης (Ν.1337/83) για κατασκευή κοινωφελών εγκαταστάσεων
για τους οποίους ο ∆ήµος αποζηµιώνει µε νέα οικόπεδα µε την πράξη εφαρµογής;
ΑΠ: Σχετικά µε τους χώρους που είναι χαρακτηρισµένοι από την εφαρµογή του σχεδίου πόλης για κατασκευή κοινωφελών εγκαταστάσεων (πλην κοινοχρήστων) και εφ’
όσον έχει συντελεστεί η σχετική διαδικασία (καταβολή αποζηµιώσεων κλπ) θα απογραφούν ως ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία του ∆ήµου αποτιµούµενη µε το σύστηµα
του αντικειµενικού προσδιορισµού.
ΕΡ: Με τι ακρίβεια χρειάζεται να αναφερθούν τα µήκη των οδών, των πεζοδρόµων,
και των αγροτικών οδών;
ΑΠ: Η απογραφή του οδικού δικτύου θα γίνει µε συγκεντρωτικό τρόπο: «οδικό δίκτυο πόλης» στον οποίο δεν είναι ανάγκη να αναφερθούν αναλυτικά στοιχεία όπως
τα µήκη.
ΕΡ: Στην επέκταση του σχεδίου πόλης (η οποία δεν έχει µεταγραφεί στο Κτηµατολόγιο)
έχουν πραγµατοποιηθεί κάποιες διανοίξεις οδών. Θα πρέπει να αναφερθούν τα κόστη
αυτά στην κατηγορία των κοινοχρήστων;
ΑΠ: Τα κόστη που έχουν πραγµατοποιηθεί για διανοίξεις οδών θα συνυπολογιστούν
στο κόστος κατασκευής του οδικού δικτύου, εφ’ όσον έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα
στα τελευταία 12 χρόνια πριν την απογραφή έναρξης του ∆ήµου.
ΕΡ: Χώροι χαρακτηρισµένοι ως κοινόχρηστοι από το ρυµοτοµικό σχέδιο της επέκτασης
για τους οποίους δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα το ρυµοτοµικό και δεν έχουν µεταγραφεί
στο Κτηµατολόγιο θα πρέπει να καταγραφούν στην κατηγορία των κοινοχρήστων
ΑΠ: Εφ’ όσον οι χώροι αυτοί είναι υπαρκτοί θα καταγραφούν κανονικά ως κοινής
χρήσης. Εάν κάποιοι χώροι έχουν χαρακτηριστεί να γίνουν κοινόχρηστοι µέσω της
εφαρµογής του σχεδίου πόλης και δεν έχει συντελεστεί η µετατροπή τους δεν θα απογραφούν.
ΕΡ: Όταν ένα γήπεδο προορίζεται για παιδική χαρά, σε τι ιδιοκτησιακό καθεστώς υπάγεται;
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ΑΠ: Υπάγεται στα κοινόχρηστα πάγια στοιχεία.
ΕΡ: Oι δρόµοι, πλατείες, ρέµατα, χέρσα, που εµφανίζονται στους κτηµατολογικούς πίνακες και υφίσταται απόφαση Νοµάρχη που αναφέρει ότι ανήκουν στον ∆ήµο σε ποιο
λογαριασµό θα καταχωρηθούν;
ΑΠ: Ανήκουν στα κοινόχρηστα πάγια στοιχεία (λογ.17).
ΕΡ: Mε την έννοια «κοινή χρήση» τι εννοείται; Κοινόχρηστη έκταση προς διάθεση ή
κοινής χρήσης εκτάσεις όπως για παράδειγµα πλατείες, πάρκα, δρόµοι κλπ.
ΑΠ: Αγαθά κοινής χρήσης ονοµάζονται τα περιουσιακά στοιχεία που είναι στην διάθεση όλων των κατοίκων, των δηµοτών 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 της κοινόχρηστης ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου δεν χρειάζεται η προσκόµιση τίτλων ιδιοκτησίας, αφού η κυριότητα του ∆ήµου έπ’ αυτής παραχωρείται ευθέως εκ του νόµου.
ΕΡ: Πως θα γίνει η απογραφή και αποτίµηση παγίων στοιχείων κοινής χρήσης και ειδικότερα το οδικό δίκτυο, τα πεζοδρόµια, οι πλατείες και το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού.
ΑΠ: Καταγραφή και αποτίµηση των παγίων στοιχείων κοινής χρήσης
-

Η απογραφή των κοινοχρήστων παγίων στοιχείων πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση απογραφής σε ειδικό χώρο.

-

Η αξία των κοινοχρήστων θα περιλαµβάνει µόνο τις υπερκείµενες κατασκευές και
όχι την αξία του ίδιου του εδάφους.

-

Τα πάγια αυτά που έχουν αποκτηθεί ή κατασκευαστεί µέχρι 31.12.1998 θα αποτιµηθούν µε 0,1 € (για απογραφή 31/12/2010).

-

Όσα έχουν αποκτηθεί από 1/1/1999 (για απογραφή 31/12/2010) θα αποτιµηθούν
στο συνολικό κόστος κατασκευής τους υποτιµηµένο κατά 1/12 για κάθε έτος απόκτησης µέχρι 31/12/2010.

-

Τα ακίνητα που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους θα αποτιµηθούν στο κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα.

Η µέθοδος που θα ακολουθηθεί για τον προσδιορισµό της αξίας των κοινοχρήστων
χώρων είναι η εξής:
-

θα καταγραφούν οι κοινόχρηστοι χώροι κατά κατηγορία (πλατείες, δρόµους, πεζοδρόµια, δηµοτικές µαρίνες κλπ.).

-

θα υπολογιστεί το κόστος κατασκευής µε στοιχεία από τους απολογισµούς του
∆ήµου των τελευταίων 12 ετών ή από τους φακέλους των έργων που τηρεί η τεχνική υπηρεσία. Από τους απολογισµούς θα βρεθεί ότι έχει κατασκευαστεί ανά
έργο. Σε περιπτώσεις που σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους έχουν κατασκευαστεί έργα και στην συνέχεια έχουν ανακατασκευαστεί οι χώροι, θα υπολογιστεί
µόνο το τελευταίο κόστος. Επίσης πρέπει να προσεχθεί η «κατάτµηση» που γίνε33

ται σε έργα, µε αποτέλεσµα για ένα έργο να βρίσκονται περισσότερα από ένα
στον απολογισµό. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αθροιστούν τα επιµέρους έργα και να εµφανιστούν ενιαία ως ένα περιουσιακό στοιχείο. Ακόµη να προσεχθεί
το σύνηθες φαινόµενο να εµφανίζονται ως έργα διάφορες εργασίες συντήρησης.
Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να επιβαρυνθεί το κόστος κατασκευής του κοινόχρηστου περιουσιακού στοιχείου µε τις δαπάνες αυτές (π.χ. ετήσια δενδροφύτευση πλατείας).
-

θα συµπεριληφθεί στο κόστος κατασκευής των κοινοχρήστων περιουσιακών
στοιχείων η δαπάνη που κατέβαλε ο ∆ήµος για απαλλοτρίωση των σχετικών χώρων.

Ορισµένα θέµατα που προκύπτουν από την απογραφή των κοινοχρήστων
-

Με ποιο τρόπο καταγράφονται οι δρόµοι

Προτείνεται η συγκεντρωτική καταγραφή του οδικού δικτύου.
Στην περίπτωση αυτή το µητρώο παγίων θα αναφέρει ένα κωδικό για όλους τους
δρόµους του ∆ήµου και θα γίνεται παραποµπή για αναλυτική αναφορά στο σχέδιο
πόλης (ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο «οδικό δίκτυο πόλης»). Στους νέους ∆ήµους
υπάρχει η ευχέρεια να αναφερθεί χωριστά το δίκτυο κάθε δηµοτικής / τοπικής κοινότητας.
Ως κόστος κατασκευής του οδικού δικτύου θεωρείται η δαπάνη του ∆ήµου για κατασκευή νέων οδικών δικτύων την τελευταία δωδεκαετία. Ως κόστος κατασκευής λαµβάνεται η κατασκευή και η διάνοιξη του δικτύου (έργα και απαλλοτριώσεις χώρων
για την κατασκευή του ), ενώ η δαπάνη για τη συντήρηση του δεν συµπεριλαµβάνεται
στο κόστος κατασκευής.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε ένα έργο κατασκευής οδικού δικτύου εµπεριέχονται όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στον άξονα του δικτύου, εφόσον πλάτος δρόµου θεωρείται το κάθε κάθετο διάστηµα µεταξύ των ρυµοτοµικών γραµµών. Έτσι στο
κόστος του οδικού δικτύου συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή της νησίδας.
Το πρόβληµα που δηµιουργείται στην περίπτωση της συγκεντρωτικής αναφοράς είναι
το εξής: µε την συγκεντρωτική αναφορά δεν υπάρχει δυνατότητα να εµφανιστεί το
αναλυτικό κόστος ανά έργο που πραγµατοποιείται. Βέβαια στις περιπτώσεις των έργων κατασκευής ή επισκευής δρόµων, οι διαγωνισµοί αφορούν περισσότερους του
ενός και έτσι πάλι δεν υπάρχει η δυνατότητα να εµφανίζονται τα αναλυτικά κόστη
ανά δρόµο.
-

Με ποιο τρόπο θα καταγραφούν τα πεζοδρόµια

Ισχύει το ίδιο πρόβληµα µε τους δρόµους και µάλιστα σε µεγαλύτερη έκταση . Στις
περιπτώσεις αυτές η συγκεντρωτική εµφάνιση είναι µονόδροµος.
-

Καταγραφή και αποτίµηση των δικτύων ηλεκτροφωτισµού

Στις περιπτώσεις που ο ∆ήµος έχει διαθέσει χώρους για να κατασκευαστούν δίκτυα
της ∆ΕΗ δεν θα γίνει καταγραφή. Καταγραφή θα πραγµατοποιηθεί όταν τα δίκτυα
ηλεκτροφωτισµού είναι δηµοτική περιουσία (τα φωτιστικά σε στύλους ).
-

Επαναλαµβανόµενα έργα σε κοινόχρηστους χώρους

Ποία αξία θα εµφανιστεί όταν για την κατασκευή ενός κοινόχρηστου χώρου έχουν
γίνει και έχουν ξαναγίνει έργα πάνω στο ίδιο έδαφος. Για παράδειγµα µία πλατεία
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έχει κατασκευαστεί το 2000 και µετά από τέσσερα χρόνια γίνεται ανακατασκευή της.
Στην απογραφή της πλατείας αυτής θα εµφανιστεί το τελευταίο κόστος.
2.3. Απογραφή και αποτίµηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Ενέργειες για την καταγραφή και αποτίµηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων:
1. Συγκρότηση οµάδων απογραφής για τα λοιπά πάγια.
2. Καταγραφή των λοιπών παγίων.
3. Προσδιορισµός των στοιχείων που έχουν αποσβεστεί.
4. Προσδιορισµός των στοιχείων που δεν έχουν αποσβεστεί, ανεύρεση των αξιών
κτήσης (τιµολογιακή αξία, αξίες αγοράς, λογιστικά ισότιµα κ.λπ.), υπολογισµός
των αποσβέσεων.
5. Καταχώρηση στο µητρώο παγίων.
Οι προβληµατισµοί που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα αφορούν κυρίως τα εξής θέµατα:
Αναφέρονται πολλά ερωτήµατα σχετικά µε τα συνεχιζόµενα έργα και τον τρόπο που
αυτά θα εµφανιστούν. Αυτά θα εµφανιστούν σε ιδιαίτερο σηµείο της απογραφής έναρξης και σε λογαριασµούς έργων υπό κατασκευή (λογ/σµός 15 «ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ») , ενώ
το ποσό αποτίµησης θα είναι το µέχρι την ηµεροµηνία της απογραφής πραγµατικό
κόστος (τιµολογηµένο και όχι το ενταλµατοποιηµένο ή το πληρωµένο).
ΕΡ: Έργα που ξεκίνησαν το 2009 και συνεχίζονται, πως θα εµφανισθούν στην απογραφή;
ΑΠ: Θα µεταφερθούν στο 2011 µέσω των υπολογαριασµών του λογαριασµού 15, οι
οποίοι απεικονίζουν το µη ολοκληρωµένο κόστος των παγίων στοιχείων τα οποία µέχρι την ηµέρα εκείνη δεν είχαν παραληφθεί ή δεν είχε συντελεστεί η αποπεράτωσή
τους.
ΕΡ: Υπάρχει υποχρέωση του ∆ήµου σε εταιρείες για την πληρωµή µελετών. Πως θα εµφανισθεί η υποχρέωση στην απογραφή για µελέτες οι οποίες έχουν γίνει και αφορούν
έργα που συνεχίζονται; Με την πληρωµή των µελετών σε ποιο κωδικό της Γενικής Λογιστικής θα µεταφερθούν;
ΑΠ: Καταρχάς υπενθυµίζεται ότι η καταχώρηση ενός παραστατικού γίνεται µε την
παραλαβή του και όχι µε την εξόφλησή του.
Οι µελέτες για έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρακολουθούνται στους υπολογαριασµούς του 15.20 « Μελέτες - έρευνες - πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» µε το σύνολο των δαπανών, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει πληρωθεί. Από
την άλλη στους υπολογαριασµούς του 50. θα εµφανισθεί το ποσό της υποχρέωσης
προς τον µελετητή.
Στον 15.20 απεικονίζονται: α) οι δαπάνες για µελέτες και έρευνες κατασκευής επέκτασης ή συµπλήρωσης κτιρίων και λοιπών έργων. Οι δαπάνες αυτές µετά την ολοκλήρωσή τους µεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασµούς πολυετούς απόσβεσης
του 16. β) οι ειδικές δαπάνες που αφορούν την εφαρµογή του σχεδίου πόλης, δαπάνες
κατεδάφισης λόγω ρυµοτοµίας ή επικίνδυνων κτιρίων ή αυθαίρετων ή άλλες ειδικές
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δαπάνες. Και οι δαπάνες αυτές λόγω της φύσης τους είναι πολυετούς απόσβεσης και
πρέπει να µεταφερθούν στους οικείους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 16, ανάλογα µε τη φύση κάθε δαπάνης.
ΕΡ: Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου υπάρχουν πιστώσεις έργων των οποίων οι µελέτες
συµπεριλαµβάνουν εργασίες που αφορούν περισσότερους του ενός κωδικούς της Γενικής Λογιστικής όπως κτίρια, τεχνικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστα πάγια (πάρκα, οδοστρώµατα κ.λπ.) χωρίς να υπάρχουν επί µέρους προϋπολογισµοί και χωρίς να τιµολογούνται χωριστά οι εργασίες αυτές.
Με ποιο τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η παρακολούθηση των έργων αυτών στην οµάδα
15 και πως θα ενηµερώνονται οι επιµέρους οµάδες 11, 12, 17 κ.λπ.
ΑΠ: Οι µελέτες έργων µπορεί να περιλαµβάνουν περισσότερα του ενός έργα, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικούς κωδικούς του προϋπολογισµού. Κάθε έργο παρακολουθείται σε ξεχωριστό κωδικό του προϋπολογισµού.
Οι µελέτες για τεχνικά έργα παρακολουθούνται αρχικά στους λογαριασµούς:
15.20.00 «Μελέτες και έρευνες για κατασκευές, επέκταση ή συµπλήρωση κτιρίων»
εάν πρόκειται για κτιριακά έργα.
Ή στον κωδικό:
15.20.09 «Μελέτες και έρευνες για κατασκευές, επέκταση ή συµπλήρωση λοιπών,
πλην κτιρίων, έργων», εάν δεν πρόκειται για κτιριακά έργα.
Με την ολοκλήρωση της µελέτης διακρίνουµε 2 περιπτώσεις:
-

µεταφέρεται το ποσό του λογαριασµού 15.20.00 «Μελέτες και έρευνες για κατασκευές, επέκταση ή συµπλήρωση κτιρίων» στο λογαριασµό 16 «ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης»

-

Προκειµένου για έξοδα τεχνικών µελετών, αν το έργο για το οποίο πραγµατοποιούνται έχει κατασκευαστεί, τα έξοδα µελέτης του δεν καταχωρούνται στο λογαριασµό 16.10, αλλά ενσωµατώνονται στο κόστος του έργου και αποσβένονται
όπως αυτό.

Οι δαπάνες κατασκευής, επεκτάσεως και συµπληρώσεως - πλην κτιρίων - (κ.α.
15.20.20.09) πρέπει να µεταφερθούν σε υπολογαριασµούς των 12, 13, 14, 16 και 17,
ανάλογα µε τη φύση κάθε δαπάνης.
ΕΡ.: Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός για τα οποία δεν προκύπτει η αξία και το έτος
κτήσης τους από τα διαθέσιµα στοιχεία, πως αποτιµώνται;
ΕΡ: Για τα µηχανήµατα στα οποία δεν προκύπτει σαφώς η αξία τους ή το έτος κτήσης
µε ποιο τρόπο θα αποτιµηθούν και θα καταχωρηθούν;
ΑΠ.: Σχετικά µε την αποτίµηση των επίπλων και του λοιπού εξοπλισµού, για τα οποία δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της αξίας κτήσης, κύρια λόγω παλαιότητας:
-

Η αξία κτήσης στα µη πλήρως αποσβεσµένα πάγια θα προσδιοριστεί µε την αξία
απόκτησης βάσει τιµολογίου αγοράς ή της αγοραίας αξίας κατά τον χρόνο απόκτησης (η οποία µπορεί να προσδιοριστεί µε στοιχεία που θα δώσουν οι προµηθευτές του ∆ήµου) ή βάσει βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας (για τεχνικές κατασκευές από τον ∆ήµο).
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-

Στα ολοσχερώς αποσβεσµένα περιουσιακά στοιχεία η αξία κτήσης µπορεί να
προσδιοριστεί επίσης κατά προσέγγιση, όταν η προσφυγή σε τιµολόγια αγοράς είναι, για διάφορους λόγους, ανέφικτη. Ένας τέτοιος τρόπος προσδιορισµού δεν θα
επηρεάσει την περιουσιακή κατάσταση του ∆ήµου, καθότι η αναπόσβεστη αξία
θα είναι σε κάθε περίπτωση 0,1 €.

Ως αξία µπορεί να οριστεί ένα λογιστικό ισότιµο, µία ενδεικτική τιµή ως αξία µίας
οµάδας παγίων, π.χ. για τις καρέκλες α’ τύπου 120 €, τις καρέκλες β’ τύπου 150 € και
για τις καρέκλες γ’ τύπου 200 €.
Tο ίδιο ισχύει για τα µηχανήµατα και το µηχανολογικό εξοπλισµό. Πρέπει όµως αυτός ο τρόπος προσδιορισµού σε κάθε περίπτωση να είναι το έσχατο µέτρο και εφ’ όσον χρησιµοποιηθεί να αναφερθεί στην έκθεση της Επιτροπής Απογραφής προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
ΕΡ: Θα πρέπει να απογραφούν τα γλυπτά και τα αγάλµατα της πόλης, τα οποία κοσµούν
τις πλατείες και τα πάρκα;
ΑΠ: Θα απογραφούν και θα αποτιµηθούν µε αξία 0,1 €.
ΕΡ: Οι κάδοι απορριµµάτων σε ποιο λογαριασµό καταχωρούνται και αποτιµώνται;
ΑΠ: Οι κάδοι απορριµµάτων παρακολουθούνται σε υπολογαριασµό του λογαριασµού
14.04 «µέσα αποθήκευσης και µεταφοράς», ο οποίος είναι δυνατό να αναπτυχθεί µε
βάση τις ανάγκες κάθε ∆ήµου.
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