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ΠΡΟΛΟΓΟ
Γχν ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ζρεδίνπ ζηνπο ΟΣΑ θαη ε
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα θξηζεί ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Δλδεηθηηθφ ηεο
θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Οκάδα Γηνίθεζεο
Έξγνπ είλαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ ππφρξεσλ 488 Γήκσλ κφλν νη 79 (16%) έρνπλ
νινθιεξψζεη ηελ απνγξαθή θαη ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, ελψ
ζε θαλέλαλ Γήκν δελ εθαξκφδεηαη ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, απαξαίηεην εξγαιείν γηα
ηελ θνζηνινγηθή απνηίκεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Γήκν.
Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα:
νξγαλσηηθνύ ραξαρηήξα:
 Γελ δηαηίζεληαη νη απαξαίηεηεο δπλάκεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο,
 Οη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
έξγσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ δελ ζπλεηζθέξνπλ αλάινγα
κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο ζηελ φιε πξνζπάζεηα,
 Γελ ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ
ειιείςεσλ, φπσο ε απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ κε ηελ ζπκβνιή εηδηθψλ
(ζπκβνιαηνγξάθσλ θιπ.), ε εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο απφ λνκηθνχο θιπ.
Μαδί κε ηα νξγαλσηηθά ζηελ θαζπζηέξεζε ζπκβάιινπλ θαη άιιεο ειιείςεηο:
 νη αζάθεηεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηηο νπνίεο, φκσο, έρνπλ δνζεί
αξθεηέο δηεπθξηλήζεηο,
 ε έιιεηςε γλψζεο θαη εκπεηξίαο γηα ηελ εθηέιεζε αλάινγσλ έξγσλ,
 ε ειιηπήο νξγάλσζε ησλ ΟΣΑ ζηε ζσζηή αξρεηνζέηεζε θαη ηήξεζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ.
Γηα λα ππάξμεη πξφνδνο ζηελ δηελέξγεηα ηεο Απνγξαθήο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ
εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ είλαη απαξαίηεην λα αληηκεησπηζζνχλ έγθαηξα ηα
παξαπάλσ πξνβιήκαηα απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην Έξγν.
Έλα ρξφλν κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 1νπ νδεγνχ γηα ηελ απνγξαθή έλαξμεο, θξίζεθε
ζθφπηκν λα δνζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο θαζψο θαη νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ
δνζεί απφ ηελ δηνίθεζεο ζε εξσηήκαηα ζε ζέκαηα ηεο απνγξαθήο.
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ : ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕ
ΑΠΟΓΡΑΥΗ
1.1. Γενικά
Με δεδνκέλε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ απηνχ, ε νπνία έρεη ήδε
ηνληζηεί θαη ζηηο πξνεγνχκελεο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο, πξνθχπηεη ζαθψο φηη ν ηξφπνο
νξγάλσζεο ηεο Απνγξαθήο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε, ηφζν κε ην κέγεζνο, φζν
θαη κε ην επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ θάζε Γήκνπ.
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζαθέο φηη νη αλαιπηηθέο νδεγίεο νξγάλσζεο ηεο Απνγξαθήο,
πνπ αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζα ρξεηαζηεί ελδερνκέλσο λα
δερζνχλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, νχησο ψζηε λα θαηαζηνχλ πην ιεηηνπξγηθέο θαη
απνδνηηθέο γηα ηνλ θάζε Γήκν.
Ζ Απνγξαθή επηβάιιεηαη λα επαλαιακβάλεηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο πξνο
επηβεβαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία
(δηπινγξαθηθή κέζνδνο).
Ζ εκπεηξία ηεο πξψηεο Απνγξαθήο ζα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηελέξγεηα
ζσζηψλ Απνγξαθψλ ζην κέιινλ.
1.2. Επισποπή Απογπαυήρ
Ζ κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή έρεη απνδείμεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε
νξηδφκελε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Δπηηξνπή Απνγξαθήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα εκπιαθεί άκεζα κε ηε δηεμαγσγή ηεο Απνγξαθήο, ηφζν κε ηελ επί ηφπνπ παξνπζία
ησλ κειψλ ηεο ζηα κέξε δηεμαγσγήο ηεο, φζν θαη ζηε ιεπηνκεξή νξγάλσζε ησλ
απαξαίηεησλ εξγαζηψλ.
Γηα ην ιφγν απηφ, δχλαηαη λα νξηζζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο, έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο, ηα νπνία θαηά πξνηίκεζε ζα
είλαη θαη ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, σο ππεχζπλνη νξγάλσζεο θαη δηελέξγεηαο
ηεο Απνγξαθήο.
Έηζη θχξην έξγν ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ε επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ
εξγαζηψλ, δηελεξγψληαο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηεο
θπζηθήο Απνγξαθήο ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο, ελψ ζα έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα

4

ζηνηρεία, ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί ε Απνγξαθή (πκβφιαηα αθηλήησλ, βεβαηψζεηο
θηεκαηνινγίνπ, ππνζεθνθπιαθείνπ, θάθεινη έξγσλ θιπ.).

1.3. Ενέπγειερ ππιν από σην έναπξη σηρ Απογπαυήρ (πποεσοιμαςία)
Απόυαςη Δημάπφοτ

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Απνγξαθήο

κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κεηά απφ ζρεηηθή

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο νξίδνληαη:
α) Ο ππεχζπλνο ή νη ππεχζπλνη ηεο

Απνγξαθήο, φπσο ακέζσο πξνεγνχκελα

αλαθέξεηαη.
β) Οη ρψξνη Απνγξαθήο θαη ν ππεχζπλνο θάζε ρψξνπ
γ) Ο ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο Απνγξαθήο
δ) Σα κέιε ησλ απνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ θαη ην αληηθείκελν πνπ ζα απνγξάςεη ην θάζε
έλα ζπλεξγείν.
Δίλαη επλφεην φηη ηεο σο άλσ εηζήγεζεο, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρεηηθή ζπλνπηηθή
έθζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηνπο ππάξρνληεο
ρψξνπο πνπ ζα πξέπεη λα απνγξαθνχλ (π.ρ. πιήζνο θηηξίσλ θαη ινηπψλ αθηλήησλ,
δηαζπνξά ηνπο, θιπ.), ηνλ φγθν ησλ πξνο Απνγξαθή ζηνηρείσλ, ην δηαζέζηκν
πξνζσπηθφ, ην δηαζέζηκν ρξφλν, φζνλ αθνξά ηελ θπζηθή Απνγξαθή ησλ παγίσλ θαη
ησλ απνζεκάησλ ηνπ Γήκνπ, θαη ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ
Γήκνπ πνπ ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (π.ρ. άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο, θιπ).
Ζ σο άλσ θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ ρψξσλ πξνο Απνγξαθή ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε
φινπο ηνπο αξκνδίνπο ππεπζχλνπο ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ φια
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηνπο ππεχζπλνπο Απνγξαθήο θαη ζηελ νκάδα πνπ ζα ηνπο
ζηεξίμεη.
Οι τπεύθτνοι σηρ Απογπαυήρ

Όπσο πξναλαθέξζεθε, σο ππεχζπλνη δηελέξγεηαο ηεο Απνγξαθήο, πξνηείλνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Απνγξαθήο έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ηα νπνία θαηά πξνηίκεζε ζα είλαη
θαη ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Έξγν ηνπο είλαη ε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ πξνεηνηκαζίαο θαη
δηελέξγεηαο, ηφζν ηεο θπζηθήο Απνγξαθήο ησλ παγίσλ ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα γίλεη απφ
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εηδηθά απνγξαθηθά ζπλεξγεία, φζν θαη ηεο Απνγξαθήο ησλ ππνινίπσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο, θιπ.).
Έξγν ηνπο επίζεο ζα είλαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο Απνγξαθήο κέρξη θαη ηελ
ηειηθή έγθξηζή ηεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε θαη
ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζα ιάβεη κέξνο ζηελ
Απνγξαθή. Βαζηθή ηνπο κέξηκλα ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε παξνρή άκεζεο θαη ζπλερνχο
ελεκέξσζεο ζηελ Δπηηξνπή Απνγξαθήο.
’ απηνχο ζα αλαθέξνληαη νη ππεχζπλνη ησλ ρψξσλ Απνγξαθήο θαη ηα κέιε ησλ
απνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα επσκηζζνχλ
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πιελ ησλ παγίσλ θαη
ησλ απνζεκάησλ. Γηα βνήζεηα ζην έξγν ησλ ππεπζχλσλ Απνγξαθήο, ε δηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε κε θαηάιιεια ζηειέρε πνπ
έρνπλ ηελ ζρεηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ζε αληίζηνηρα αληηθείκελα.
Όπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ην ελδερφκελν αλάζεζεο ηνπ
έξγνπ απηνχ ζε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν, πνπ λα θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη
εκπεηξία.
ην έξγν απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπλδξάκεη θαη ν ζχκβνπινο ηνπ δηπινγξαθηθνχ,
εθφζνλ ππάξρεη θαη εθφζνλ θαιχπηεη ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο.
Καθοπιςμόρ φώπων και τπεύθτνων κάθε φώποτ

Απφ ηα πιένλ θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ επηηπρία ηεο Απνγξαθήο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ν
θαζνξηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
απνζέκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζε φζα αλαθέξνπκε πην
πάλσ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. Παξάιιεια κε ηνλ
νξηζκφ ησλ ρψξσλ, πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη νη αληίζηνηρνη ππεχζπλνη ησλ ρψξσλ
απηψλ, νη νπνίνη ζα θξνληίδνπλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ, ψζηε ε Απνγξαθή λα
νινθιεξσζεί ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ δηάζηεκα, θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα είλαη
ζσζηά.
πγθεθξηκέλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Απνγξαθήο ζα πξέπεη λα επηζεσξήζνπλ ην
ρψξν επζχλήο ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ φια ηα άρξεζηα θαη αθαηάιιεια πιηθά, ηα νπνία
θαη ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνπλ κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία (πξσηφθνιια θαηαζηξνθήο
θιπ) ή λα δηαρσξίζνπλ απφ ηα ππφινηπα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε
δηάθξηζή ηνπο.
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Οη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο Απνγξαθήο ελφο ρψξνπ
είλαη:
α) Δληφο ησλ ρψξσλ ηεο Απνγξαθήο λα ππάξρνπλ απνζεθεπηηθνί ή βνεζεηηθνί ρψξνη
ηνπο νπνίνπο λα αγλννχλ ηα ζπλεξγεία Απνγξαθήο.
Δθφζνλ κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ ηεο Απνγξαθήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε
παξάγξαθν κεζνιαβήζεη λεθξφο ρξφλνο ηφηε ελδέρεηαη:
β) Να αγνξαζηνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηά ηελ πξψηε Απνγξαθή θαη λα κελ
απνγξαθνχλ.
γ) Να κεηαθηλεζνχλ ή απνκαθξπλζνχλ – θαηαζηξαθνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρσξίο λα
ελεκεξσζνχλ ηα απνγξαθηθά ζπλεξγεία γηα ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο.
Γηα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ θηλδχλσλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν ππεχζπλνο ρψξνπ, ν
νπνίνο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Απνγξαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πνπ ηπρφλ κεζνιαβήζεη κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ ηεο Απνγξαθήο,
παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη φιν ην ρψξν επζχλήο ηνπ θαη ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν
Απνγξαθήο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζπληειείηαη.
Ο φπόνορ έναπξηρ και λήξηρ σηρ Απογπαυήρ

Ζ Απνγξαθή θαλνληθά δηελεξγείηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαη ζε ρξφλν πνπ ν ρψξνο πνπ
δηελεξγείηαη ε Απνγξαθή είλαη θιεηζηφο θαη δελ ιεηηνπξγεί.
Γηα θαζαξά πξαθηηθνχο ιφγνπο πνπ πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηνλ φγθν ησλ
απνγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ, απφ ην γεγνλφο φηη ε Απνγξαθή δηελεξγείηαη γηα πξψηε
θνξά, αιιά θαη απφ ηελ ζρεηηθή απεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ελδερφκελν ε
δηεμαγσγή ηεο κηαο ή θαη ησλ δχν θάζεσλ ηεο Απνγξαθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, λα
ρξεηαζηεί λα γίλεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ζε ιεηηνπξγία. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη,
φπσο αλαθέξνπκε πην πάλσ, κε επζχλε ησλ ππεπζχλσλ ησλ ρψξσλ λα εληνπίδνληαη
φιεο νη κεηαβνιέο (κεηαθηλήζεηο παγίσλ, αγνξέο, θαηαζηξνθέο, θιπ.) ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δχν απνγξαθψλ θαη λα ηίζεληαη ππ’ φςηλ ηνπ δεχηεξνπ
απνγξαθηθνχ ζπλεξγείνπ.
Γηα λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε νξζφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο
Απνγξαθήο έλαξμεο, ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ζε δχν θάζεηο.
ηελ πξψηε θάζε ζα γίλεη ε αξρηθή θαηαγξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα απφ δηαθνξεηηθφ
ζπλεξγείν ζα γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ε δεχηεξε Απνγξαθή, πνπ ζα έρεη σο θχξην
ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ ή παξαιείςεσλ κεηά απφ ζχγθξηζε ησλ απνγξαθηθψλ
δειηίσλ ηεο πξψηεο Απνγξαθήο κε απηά ηεο δεχηεξεο Απνγξαθήο.
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Έηζη δηαζθαιίδνπκε ζε κεγάιν βαζκφ φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
Απνγξαθή λα είλαη ζσζηά θαη αμηφπηζηα.
Όπνπ γηα ιφγνπο αδπλακίαο θάιπςεο πξφζζεηνπ θφζηνπο ή έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ
ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ, δελ είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή δεχηεξεο Απνγξαθήο κε ηε
ζπκπιήξσζε λέσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, είλαη δπλαηφλ απφ κηθξφηεξα ζπλεξγεία
(ηνπιάρηζηνλ δηκειή), λα γίλεη επαιήζεπζε ηεο πξψηεο Απνγξαθήο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε δεχηεξε Απνγξαθή ζα κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε θσηναληίγξαθα
ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ ησλ πξψησλ ζπλεξγείσλ, ζηα νπνία ζα θαηαρσξεζνχλ νη
ηπρφλ εληνπηδφκελεο δηαθνξέο – δηνξζψζεηο – ζπκπιεξψζεηο θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν
ζα ζπληαρζνχλ λέα απνγξαθηθά δειηία.
ηελ απφθαζε ηνπ Γήκαξρνπ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο
Απνγξαθήο, ελψ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο
θάζε θάζεο.
Ζ έλαξμε ηεο Απνγξαθήο πξέπεη λα είλαη εληαία γηα φια ηα ζπλεξγεία.
Μεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο Απνγξαθήο δελ πξέπεη λα κεζνιαβεί λεθξφο ρξφλνο ή
εθφζνλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, απηφο λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο.
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθέζεη ε Απνγξαθή πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζηα
απαξαίηεην, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξάγνληεο, φπσο είλαη ην πιήζνο
ησλ θηηξίσλ θαη ε δηαζπνξά ηνπο, ν φγθνο ησλ πξνο Απνγξαθή ζηνηρείσλ, ην δηαζέζηκν
πξνζσπηθφ, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο θ.α.
Βέβαηα νη πιεξνθνξίεο απηέο, θαζψο θαη πνιιέο άιιεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ
επηηπρή πινπνίεζε ηνπ φινπ έξγνπ, παξέρνληαη απφ ηε κειέηε ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ.
Καθοπιςμόρ μελών απογπαυικών ςτνεπγείων

Σα ζπλεξγεία Απνγξαθήο πξέπεη λα είλαη ηξηκειή. Ο πξψηνο γξάθεη θαη επηθνιιά ηηο
εηηθέηεο, ν δεχηεξνο ζπκπιεξψλεη ηα Απνγξαθηθά Γειηία θαη ν ηξίηνο επηβιέπεη θαη
εληνπίδεη ηπρφλ παξαιείςεηο.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπγθξφηεζεο ηξηκειψλ ζπλεξγείσλ, απηά ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ δηκειή.
Γελ λνείηαη ζπλεξγείν Απνγξαθήο απφ έλα άηνκν.
Ο ππεχζπλνο ή νη ππεχζπλνη ηεο Απνγξαθήο επηβιέπνπλ ηηο νκάδεο αηφκσλ πνπ ζα
απνηεινχλ ην θάζε ζπλεξγείν θαη θαζνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπο νπνίνπο ζα
απνγξάςνπλ.
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Πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ θαιφ είλαη λα δνζεί ζηα ζπλεξγεία Απνγξαθήο ην
πξφγξακκα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ψζηε λα έρνπλ
ην ρξφλν λα ηα επηζθεθζνχλ, λα θάλνπλ αλαγλψξηζε ηνπ ρψξνπ θαη λα έρνπλ κηα
δηακνξθσκέλε άπνςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο.
ηα άηνκα πνπ ζα ζηειερψλνπλ ηα απνγξαθηθά ζπλεξγεία θξίλεηαη ζθφπηκν λα
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππάιιεινη εθείλσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ηνπο ζα βνεζήζνπλ ζηελ Απνγξαθή (π.ρ. ηερληθή ππεξεζία, ζπλεξγείν
απηνθηλήησλ, ππεξεζία θαζαξηφηεηαο, θιπ.).
Ενημέπωςη και εκπαίδετςη ςσελεφών

α. Δλεκέξσζε Δπηηξνπήο Απνγξαθήο
Ζ ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο Απνγξαθήο ζα γίλεη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο Απνγξαθήο
πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ θαη ζα αθνξά ηφζν ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ζπλεξγείσλ
φζν θαη ζηε κέζνδν ηεο Απνγξαθήο.
Θα ήηαλ ζθφπηκν ηα κέιε ηεο επηηξνπήο (φια ή κεξηθά), εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα
κπνξνχλ λα παξεπξεζνχλ θαη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ απνγξαθέσλ.
β. Δθπαίδεπζε απνγξαθέσλ θαη ππεχζπλσλ θάζε ρψξνπ
Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεη κεξηθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Απνγξαθήο.
ηα απνγξαθηθά ζπλεξγεία ζα πξέπεη λα δνζνχλ γξαπηέο νδεγίεο, ζηηο νπνίεο ζα
πεξηιακβάλνληαη:


Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Απνγξαθήο (βιέπε
παξάγξαθν 2.1)



Πξαθηηθέο νδεγίεο πξνο ηα κέιε ησλ απνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ (βιέπε
παξάγξαθν 2.5)



Σα απνγξαθηθά έληππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε νδεγίεο γηα ηελ
ζπκπιήξσζή ηνπο (βιέπε ππνδείγκαηα)

Ππακσική Ευαπμογή – Αναγνώπιςη φώπων

α. Πξαθηηθή Δθαξκνγή
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Απνγξαθήο, είλαη
ρξήζηκν λα γίλεη πξαθηηθή εμάζθεζε, φπνπ ηα ζπλεξγεία ζα απνγξάςνπλ έλα απφ ηνπο
ρψξνπο επζχλήο ηνπο.
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Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξαθηηθήο, φζν θαη κεηά ην πέξαο, ν ππεχζπλνο ηεο
Απνγξαθήο θαη νη εθπαηδεπηέο ζα ππνδεηθλχνπλ ζηελ πξάμε ηπρφλ ιάζε ή παξαιήςεηο,
αιιά θαη ζα απαληνχλ ζε ηπρφλ απνξίεο ησλ απνγξαθέσλ.
β. Αλαγλψξηζε ρψξσλ Απνγξαθήο
Ζ αλαγλψξηζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα απνγξάςνπλ ηα ζπλεξγεία είλαη πξσηαξρηθήο
ζεκαζίαο, αθνχ ζα γλσξίζνπλ θαη ζα εμνηθεησζνχλ κε ην ρψξν ηνλ νπνίν ζα
θαηαγξάςνπλ.
Απηφ πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζε γηαηί έηζη ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ
κεζνδνινγία ηεο Απνγξαθήο, αιιά θαη ζα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα λα δηεπθξηληζηνχλ
απνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε ρψξνπ.
Εξοπλιςμόρ Απογπαυήρ – Ένστπα

α. Δμνπιηζκφο Απνγξαθήο
Σν θάζε απνγξαθηθφ ζπλεξγείν πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ έλα ληνζηέ, ζην νπνίν ζα
πεξηιακβάλνληαη :


αθψο πξνδηαγεγξακκέλνη νη ρψξνη ηνπο νπνίνπο ζα απνγξάςεη, θαζψο θαη ην
πξφγξακκα – ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη



εκείσκα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα κέιε ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηα πιήξε
ζηνηρεία θαη ηα ηειέθσλά ηνπο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ
ρψξνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηεο Απνγξαθήο



Έληππα ηεο Απνγξαθήο θαηάιιεια γηα ην ρψξν πνπ απνγξάθεηαη



Γξαθηθή χιε (ζηπιφ δηνξζσηηθφ θιπ)

β. Έληππα Απνγξαθήο
Απνγξαθηθά Γειηία
Γηα ηε Φπζηθή Απνγξαθή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ Απνγξαθηθά Φχιια (Γειηία
Απνγξαθήο Παγίνπ Δμνπιηζκνχ), ηα νπνία ζα είλαη πξναξηζκεκέλα κε Γεληθή
Αξίζκεζε, νχησο ψζηε λα είλαη εχθνιε ε παξαθνινχζεζή ηνπο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε
ζπγθέληξσζε απφ ηα ζπλεξγεία φισλ ησλ ζπκπιεξσκέλσλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ.
Σα «Δεληία» απηά ζα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε θαηεγνξία παγίνπ θαη ζα
ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθφ «Δεληίο» γηα θάζε ρψξν (βιέπε ην ζπλεκκέλν
ππφδεηγκα).
Σα «Απογπαθικά Δεληία» ζα ππνγξάθνληαη θαηά ζειίδα απφ ην νηθείν πλεξγείν
Απνγξαθήο θαη ζα ζεσξνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Απνγξαθήο.
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Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο
Οη εηηθέηεο ζα αλαγξάθνπλ ην Γήκν, ηελ έλδεημε φηη είλαη πξψηε ή δεχηεξε Απνγξαθή,
ζε πεξίπησζε πνπ δηελεξγεζεί θαη δεχηεξε Απνγξαθή, ηελ εκεξνκελία Απνγξαθήο, ην
ρψξν πνπ βξίζθεηαη ην πάγην, ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ θαη ηνλ
αχμνληα αξηζκφ ηνπ απνγξαθφκελνπ παγίνπ ζην δειηίν. Γηα δηεπθφιπλζε ησλ
απνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ θαη ηεο Απνγξαθήο γεληθφηεξα, νη εηηθέηεο πξνηείλεηαη λα
είλαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα θάζε Απνγξαθή (πξψηε θαη δεχηεξε).
1.4. Ενέπγειερ κασά σην διάπκεια σηρ Απογπαυήρ
α. Εννοιολογική ςημαςία σων πεπιοτςιακών ςσοιφείων ποτ θα απογπαυούν
ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ (ΠΑΓΗΑ)

. Εγκαηαζηάζειρ κηιπίων ζε ακίνηηα ηπίηων. Με ηνλ φξν εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ
ελλννχκε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο (ειεθηξνινγηθέο, πδξαπιηθέο, θιηκαηηζηηθέο θιπ.), νη
νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα θηίξηα θαη νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα
απνθνιιεζνχλ ρσξίο λα ππνζηνχλ βιάβεο.
ηα αθίλεηα ηξίησλ (ελνηθηαδφκελα) ζα απνγξαθνχλ νη ζεκαληηθήο αμίαο κεηαηξνπέο
θαη βειηηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηά κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ. ηελ θαηεγνξία απηή,
απφ ηα θαηά ηφπνπο ζπλεξγεία Απνγξαθήο, ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη ε θάζε είδνπο
θηηξηαθή ή ηερληθή εγθαηάζηαζε.
. Μησανήμαηα – Σεσνικέρ εγκαηαζηάζειρ – Λοιπόρ μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ.
Πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ή κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο (κφληκεο
θαη θηλεηέο) θαη νη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεηο θαη ηερλνινγηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ
γίλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ απηψλ.
. Επγαλεία. Πεξηιακβάλνληαη ηα κεραλνινγηθά θαη άιιεο θχζεσο αληηθείκελα, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην ρέξη θαη έρνπλ παξαγσγηθή δσή κεγαιχηεξε απφ έλα ρξφλν.
. Μεηαθοπικά μέζα. ηελ έλλνηα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
κέζα εζσηεξηθήο κεηαθνξάο (αλπςσηηθά κεραλήκαηα θ.ι.π.)
. Έπιπλα. Απνγξάθνληαη ηα θηλεηά έπηπια, θαζψο θαη εθείλα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα,
αιιά είλαη δπλαηφ λα απνρσξηζηνχλ εχθνια ρσξίο βιάβε.
. κεύη. Απνγξάθνληαη ηα δηάθνξα είδε εζηηάζεσο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
εμππεξέηεζε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. ςχθηεο λεξνχ, ςπγεία, ειεθηξηθνί θνχξλνη ή
ζθεχε θνπδίλαο).
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. Μησανέρ γπαθείος. Απνγξάθνληαη νη θάζε είδνπο κεραλέο γξαθείσλ (π.ρ. ινγηζηηθέο,
αξηζκνκεραλέο ή γξαθνκεραλέο).
. Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ. Απνγξάθνληαη ηα θάζε είδνπο ειεθηξνληθά κεραλήκαηα
θαη computers πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
. Επιζηημονικά όπγανα. Πεξηιακβάλνληαη ηα θνξεηά κέζα κε ηα νπνία γίλνληαη
αλαιχζεηο, κεηξήζεηο (βι. Γεκ. Ηαηξεία).
. Εξοπλιζμόρ ηηλεπικοινωνιών. Απνγξάθνληαη ηα θάζε είδνπο θνξεηά ή
εγθαηεζηεκέλα κέζα ηειεπηθνηλσληψλ (π.ρ. ηειεθσληθά θέληξα, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο
ή ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ηέιεμ θαη θαμ).
. Έπγα ηέσνηρ, κειμήλια και λοιπά είδη. Απνγξάθνληαη ηα έξγα ηέρλεο θαη ινηπά
είδε, φπσο δσγξαθηθνί πίλαθεο, ηζηνξηθά έγγξαθα ή άιια αληηθείκελα κεγάιεο
ηζηνξηθήο θ.ι.π. αμίαο (θεηκήιηα), ηα νπνία ζεκεηψλεηαη φηη δελ ππφθεηληαη ζε
απφζβεζε.
β. Σπόπορ διενέπγειαρ σηρ υτςικήρ Απογπαυήρ

Ζ θπζηθή Απνγξαθή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα
κεραλήκαηα, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα έπηπια, ηα ινηπά απνζέκαηα θ.ι.π., ζα πξέπεη λα
γίλεηαη αλά ρψξν απνζήθεπζεο - εγθαηάζηαζεο θαη κάιηζηα κε ζεηξηαθφ ηξφπν ή
αιιηψο κε ηε κέζνδν «ζθνχπα», ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά ηελ Απνγξαθή ελφο
ρψξνπ, μεθηλάκε κε ζπγθεθξηκέλε θνξά λα απνγξάθνπκε φια ηα πάγηα πνπ βξίζθνπκε
απφ ηελ είζνδφ καο ζην ρψξν θαη αθνινπζψληαο ηελ θνξά απηή θπθιηθά, πξνζπαζνχκε
λα απνγξάςνπκε ζηα αληίζηνηρα αλά θαηεγνξία παγίνπ Απνγξαθηθά Γειηία κε ηε
ζεηξά φια ηα πάγηα ηνπ ρψξνπ κέρξη λα θζάζνπκε ζην ζεκείν πνπ μεθηλήζακε. Απηφ
πξνυπνζέηεη φηη κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηεο Απνγξαθήο θαη αθνχ έξζεη ζε επαθή κε
φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζα εληνπηζζνχλ φινη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο
επξίζθνληαη πάγηα ηνπ Γήκνπ.
Όπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνκαθξπλζεί – θαηαζηξαθεί ή κεηαθηλεζεί ζε άιιν
απνγξαθφκελν ρψξν κεηά ηελ πξψηε Απνγξαθή πξέπεη λα εληνπίδεηαη άκεζα απφ ηνπο
σο άλσ ππεπζχλνπο θαη κε ππεξεζηαθφ ζεκείσκα λα ελεκεξψλνληαη άκεζα νη
ππεχζπλνη ηεο Απνγξαθήο, ψζηε αθελφο λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπκθσλίαο,
αιιά θαη αθεηέξνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε δηελεξγνχκελε Απνγξαθή ζα αληηπξνζσπεχεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Σέινο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ζηελ Απνγξαθή Έλαξμεο
(πνζφηεηαο ή αμίαο), πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κεηαγελέζηεξν έιεγρν ηεο Απνγξαθήο
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κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο, αθνχ εγθξηζνχλ απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Απηφ ζα κπνξεί λα γίλεη γηα ηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επφκελσλ ηξηψλ (3) ρξήζεσλ.
γ. Απογπαυή ακινήσων

Ο ππεχζπλνο Απνγξαθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηε λνκηθή Τπεξεζία θαη κε ηελ αξκφδηα
ππεξεζία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, πξέπεη λα πξνβεί ζε αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ησλ πξναλαθεξφκελσλ αθηλήησλ (ηνπνζεζία, είδνο αθηλήηνπ, εκβαδφλ
νηθνπέδνπ, εκβαδφλ θηηξίσλ ζπλνιηθά θαη αλά φξνθν, ζπκβφιαην θηίζεο – κεηαγξαθή,
θαηάζηαζε αθηλήηνπ, θιπ.), θαζψο επίζεο θαη ησλ ηπρφλ πθηζηάκελσλ βαξψλ. Θα
πξέπεη επίζεο λα εληνπηζηνχλ φια ηα δηεθδηθνχκελα απφ ηξίηνπο αθίλεηα θαη φια φζα
δηεθδηθεί ν Γήκνο απφ ηξίηνπο.
Θα πξέπεη επίζεο λα εληνπηζηνχλ νη ζεκαληηθήο αμίαο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε
αθίλεηα

ηξίησλ,

δει.

φιεο

νη

εγθαηαζηάζεηο

(ειεθηξνινγηθέο,

πδξαπιηθέο,

θιηκαηηζηηθέο, θιπ.), νη νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα θηίξηα θαη νη νπνίεο δελ είλαη
δπλαηφλ λα απνθνιιεζνχλ ρσξίο λα ππνζηνχλ βιάβεο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη θαλφλεο
εθηηκήζεσο (αληηθεηκεληθνχ ή κε πξνζδηνξηζκνχ), πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ αξκφδηα
ΓΟΤ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη θαη λα απνηαζεί ν Γήκνο. Αλ ην αθίλεην βξίζθεηαη ζε
πεξηνρή πνπ ηζρχεη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ, ε εθηηκνχκελε αμία
κπνξεί λα δνζεί θαη απφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ γξαθείν.
δ. Απογπαυή έπγων κοινωυελών ή κοινόφπηςσων

Πέξα ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηα έξγα, ζηνλ «Οδεγφ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
Απνγξαθήο Έλαξμεο» ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε ζθνπηκφηεηα ηνπ εληνπηζκνχ ησλ
ηερληθψλ έξγσλ, πνπ αθνξνχλ πάγηα θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηα έξγα πνπ αθνξνχλ
ζε επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ηα νπνία δελ πξέπεη λα απνγξαθνχλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη ν ππεχζπλνο ηεο Απνγξαθήο ζε ζπλεξγαζία κε έλα απφ
ηα κέιε ηεο νκάδαο, πνπ ηνλ ππνζηεξίδεη θαη θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο
γλψζεηο λα δεηήζεη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία θαηάζηαζε φισλ ησλ έξγσλ πνπ έγηλαλ
ηα ηειεπηαία ρξφληα. πγθεθξηκέλα ζηελ θαηάζηαζε απηή ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα
θνηλφρξεζηα έξγα ηεο ηειεπηαίαο 12εηίαο, θαζψο επίζεο θαη ηα ινηπά έξγα (π.ρ. δίθηπν,
χδξεπζεο – απνρέηεπζεο), πνπ έρνπλ ππνιεηπφκελε σθέιηκε δσή κε βάζε ηνπο
ηζρχνληεο ζπληειεζηέο απφζβεζεο αλά θαηεγνξία παγίνπ. ηε ζπλέρεηα απφ ηα
ζηνηρεία ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζα εληνπηζηνχλ φζα έξγα αθνξνχλ πάγηα πεξηνπζηαθά
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ζηνηρεία θαη γηα ηα νπνία ζα ζπκπιεξσζνχλ απνγξαθηθά δειηία. Απηά ζα πξέπεη λα
ππνγξάθνληαη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο, ηφζν απφ ηα κέιε ηεο απνγξαθηθήο νκάδαο φζν
θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγή
ησλ ζηνηρείσλ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα
απνγξαθηθά δειηία ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηα αληίζηνηρα πάγηα,
φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ
Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ, πνπ αλαθέξνπκε πην πάλσ, ζα πξέπεη επηδησρζεί ε θπζηθή
εμαθξίβσζε – επαιήζεπζε ησλ έξγσλ πνπ απνγξάθεθαλ. Δδψ είλαη ζθφπηκν λα
ζπκκεηέρεη ππάιιεινο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πνπ ζα γλσξίδεη θαιά ηα θπζηθά έξγα
θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη δηαθνξεηηθφο ππάιιεινο απφ ηνλ πξψην. Όζνλ
αθνξά ηε θπζηθή επαιήζεπζε ησλ ηκεκάησλ εθείλσλ ησλ έξγσλ πνπ είλαη ππφγεηεο
θαηαζθεπέο ή θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε είλαη επλφεην φηη
απηή δελ ζα γίλεη. Γηα ηα ππφινηπα έξγα αθνχ ιεθζεί ππφςε ν αξηζκφο ηνπο, ε
δηαζπνξά ηνπο, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο, θιπ., ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα ηεο
πιήξνπο επαιήζεπζεο θαη εθφζνλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, λα επαιεζεπηεί φζν
κεγαιχηεξν δείγκα είλαη δπλαηφλ μεθηλψληαο απφ ηα έξγα κε ην κεγαιχηεξν θφζηνο θαη
πξνθχπηνπζα ηξέρνπζα αμία.
ε. Ππακσικέρ Οδηγίερ ππορ σα Μέλη σων Απογπαυικών τνεπγείων

Γηα ηε Φπζηθή Απνγξαθή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ Πξναξηζκεκέλα (κηα ζεηξά ζπλερνχο
αξίζκεζεο) Απνγξαθηθά Φχιια (Γειηία Απνγξαθήο Παγίνπ Δμνπιηζκνχ). Σα δειηία
απηά ζα είλαη δηαθνξεηηθά (Σίηινο, γξακκνγξάθεζε θιπ.) γηα θάζε θαηεγνξία παγίνπ
θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθφ «Γειηίν» γηα θάζε ρψξν.
Θα ππάξρνπλ απηνθφιιεηεο εηηθέηεο,

νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ

Απνγξαθή.
Σα ζπλεξγεία ζα είλαη ηξηκειή, φπσο αλαθέξνπκε θαη πην πάλσ θαη κφλν φηαλ απηφ δελ
είλαη δπλαηφ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηκειή, εμ απηψλ ν έλαο ζα γξάθεη ηηο εηηθέηεο θαη
ζα ζπκπιεξψλεη ηα Φχιια Απνγξαθήο θαη ν δεχηεξνο ζα απνγξάθεη.
Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα πξναξηζκεκέλα απνγξαθηθά Φχιια
(Γειηία) είλαη:
1.

Πιήξεο πεξηγξαθή παγίνπ

2.

Πνζφηεηα

3.

πγθεθξηκέλνο ρψξνο πνπ επξίζθεηαη
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4.

Φπζηθή θαηάζηαζε ηνπ παγίνπ (Μέηξηα - Καιή- Άξηζηε-Άρξεζην)

5.

Υξφλνο θηήζεο (έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε φηαλ δελ είλαη γλσζηφο ν αθξηβήο
ρξφλνο θηήζεο).

6.

Αμία θηήζεο (κφλν εθφζνλ είλαη γλσζηή επαθξηβψο απφ πξνεγνχκελε έξεπλα)
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Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ απηνθφιιεηε εηηθέηα είλαη:
1.

Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ απνγξαθηθνχ Γειηίνπ

2.

Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ απνγξαθφκελνπ ζην Γειηίν παγίνπ

3.

Ζ εκεξνκελία ηεο Απνγξαθήο

4.

Ο ρψξνο πνπ βξίζθεηαη ην πάγην

Οη απηνθφιιεηεο εηηθέηεο, αθνχ θαηαγξαθνχλ ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ απνγξαθφκελσλ
παγίσλ ζηα θχιια Απνγξαθήο ακέζσο κεηά ηελ θαηακέηξεζή ηνπο, ζα επηθνιινχληαη
επί ησλ παγίσλ.
Ζ αξίζκεζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηα Απνγξαθηθά Γειηία φζν θαη ζηηο
απηνθφιιεηεο εηηθέηεο ζα είλαη ε ίδηα.
Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ Φπζηθή Απνγξαθή ζα γίλεηαη θαη απφ
πξφζσπα ηα νπνία δελ είλαη κέιε ησλ ζπλεξγείσλ, αιιά νξίζηεθαλ κεηά απφ
ζπλεξγαζία ηνπ ππεχζπλνπ κε ηελ Δπηηξνπή Απνγξαθήο.
1.5. Ενέπγειερ μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ θςζικήρ Απογπαθήρ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Απνγξαθήο θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ
γίλεηαη ε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ απνηίκεζε απηή γίλεηαη βάζεη παξαζηαηηθψλ (δηθαηνινγεηηθψλ αγνξάο) θαη κφλνλ.
Όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε αλεχξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη
πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο απφ ηνπο νπνίνπο ζα πιεξνθνξεζνχκε
γηα ηηο αμίεο ησλ παγίσλ.
Αλ θαη απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ζα γίλεη ζηεξηδφκελνο ζε
αμίεο νκνεηδψλ παγίσλ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ζηεξηδφκαζηε ζην ζχζηεκα
αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή αλ δελ ππάξρεη ηέηνην ζηα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ
(βιέπε παξάγξαθν 2.3)
Γηα θάζε αθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί μερσξηζηφ θχιν πξνζδηνξηζκνχ αμίαο αθηλήηνπ.
Σα έληππα κπνξείηε λα ηα πξνκεζεπηείηε απφ ηηο ΓΟΤ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ έξγσλ ηέρλεο, φπσο απηά αλαιχνληαη ζηελ
«ελλνηνινγηθή ζεκαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Απνγξαθήο» (παξαγ. 2.1),
φπνπ δελ είλαη γλσζηή ε αμία θηήζεσο, είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηεζεί ε εκπνξηθή ηνπο
αμία ή κέζσ εηδηθψλ εθηηκήζεσλ ή αλαηξέρνληαο ζε ηπρφλ πθηζηάκελα ζπκβφιαηα
αζθάιηζεο.
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Απαηηήζεηο – Τπνρξεψζεηο
Πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηνλ «Οδεγφ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο Απνγξαθήο
έλαξμεο» ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ θαη ηα αθφινπζα:
Σν απινγξαθηθφ ζχζηεκα δελ βνεζά ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
πιήζνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ κεγεζψλ ζα είλαη αξθεηά δπζρεξήο
θαηά ηελ Απνγξαθή έλαξμεο. Δπεηδή φκσο ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ
έλαξμεο εμαξηάηαη απνιχησο απφ ηνλ βαζκφ αμηνπηζηίαο ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ θαηά
ηελ Απνγξαθή έλαξμεο απαληήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. πλεπψο ζα δεηεζνχλ
εγγξάθσο απφ ηνλ επηθεθαιή ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ:
α.

Όιεο νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ θαηαζηεί ηειεζίδηθα απαηηεηέο (βεβαησκέλεο) θαη
δελ έρνπλ εηζπξαρζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο απφ απηήλ ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη ε Απνγξαθή έλαξμεο.(π.ρ. αλ ε απνγξαθή έλαξμεο αθνξά
ηελ 1/1/2003 ηα εηζπξαρζέληα πνζά κέρξη ηελ 31/12/2002 δελ ζα απνγξαθνχλ).

β.

Όιεο νη νξηζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο, φπσο δηεπθξηλίδεηαη πην πάλσ θαη γηα ηηο απαηηήζεηο.

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα παξαδνζνχλ εγγξάθσο ζηνλ ππεχζπλν Απνγξαθήο κε ηε
κνξθή αλαιπηηθψλ πηλάθσλ ζηνπο νπνίνπο πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηεο θάζε ππνρξέσζεο
– απαίηεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ πξσηνγελψλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ν αξηζκφο βεβαίσζεο, ηα ζηνηρεία
βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ, ζηνηρεία απνθάζεσλ επηρνξήγεζεο, θιπ. γηα ηα έζνδα, ν
αξηζκφο ηηκνινγίνπ πξνκεζεπηή, κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, θιπ. γηα ηα έμνδα.
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1.6. Τποδείγμασα
1

Απνγξαθηθφ Γειηίν

2

Πίλαθαο Καηαλνκήο Δξγαζηψλ ζηα Απνγξαθηθά πλεξγεία

3

Δηηθέηεο

4

Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο Απνγξαθήο
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Απογπαθικό Δεληίο

Για σα επιφοπηγούμενα πάγια (κσίπια,
έπγα, κλπ.) θα πποςσεθεί ιδιαίσεπη
ςσήλη ποτ θα αυοπά ςσην ληυθείςα

ΔΗΜΟ …..

αξία

ΔΕΛΣΙΟ ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΑΓΙΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΙΙ.1. ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ - ΛOΙΠΟ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
ΙΙ.1.Α. ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ
ΦΩΡΟ
Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΚΩΓ. ΛΟΓΙΣ.
ΥΔΓΙΟΤ
(*)

Α/Α
Ι
Α
ΠΟΟΣΗΣΑ
(2)

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
(1)

ΔΣΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓ
(3)

ΦΤΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ
(4)

ΙΙ.1.Α


ΑΞΙΑ
Ε
ΚΣΗΔΩ
(*)
Λ

ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΙΜΗΔΩ
(*)

Ι
Δ
Α


ΣΟ ΑΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΤΠΟΓΡΑΥΗ

Ο ΕΛΕΓΦΟ

ΔΝΣΤΠΟ ΗΗ
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Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΟΓΡΑΥΗ

ΖΜΔΗΩΔΗ:
•
Οη ζηήιεο (1) - (4) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ απνγξαθέα.
•

ηήιε (1): Όζν ην δπλαηφλ πην αλαιπηηθή θαη ιεπηνκεξήο Απνγξαθή ηνπ απνγξαθφκελνπ είδνπο.

•

ηήιε (2): Δθηφο απφ ηνλ αξηζκφ γξάθνληαη θαη ε κνλάδα κέηξεζεο.

•

ηήιε (3): Σα πξαγκαηηθά θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ ηα θαηά πξνζέγγηζε έηε ιεηηνπξγίαο.

•

ηήιε (4): Ζ θπζηθή θαηάζηαζε εχρξεζην - πξνο επηζθεπή - άρξεζην.

(*)

Οη θαηά ηφπνπο ππεχζπλνη, εθφζνλ έρνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο απφ ηελ αγνξά, επηζπλάπηνπλ ζην έληππν απηφ ζρεηηθφ ζεκείσκα γηα ηελ
αμία θηήζεο ή ηελ ηξέρνπζα αμία, θαηά πεξίπησζε.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηειψλ απηψλ ζα γίλεη κεηά απφ ηε θπζηθή Απνγξαθή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρα ππεχζπλεο
ππεξεζίεο (π.ρ. Οηθνλνκηθή δηεχζπλζε, Σερληθή δηεχζπλζε, θιπ.).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Κενηρικό Γημοηικό Καηάζηημα (οδός…. )
Γημοηολόγιο (οδός…. )
Τετνικές Υπηρεζίες ΔΠΑ (οδός….)
Υπηρεζία Καθαριόηηηας (οδός….
ος
Τετνική Υπηρεζία 1 όροθος (οδός….)
Κηίριο Γιαθόρων Δκδηλώζεων (οδός ...)
Γιάθορες Αποκενηρωμένες Υπηρεζίες (οδός ... )
Σσνοικ. Σσμβούλιο (οδός ...)
Σσνοικ. Σσμβούλιο (οδός ...)
Κηίριο Αποκενηρωμένων Υπηρεζιών (οδός ...)
Γημοηικό Ιαηρείο (οδός ...)
Γραθείο Κίνηζης Ασηοκινήηοσ (οδός ...)
Γημοηικό Νεκροηαθείο (οδός ...)
Παιδικός Σηαθμός (οδός ...)
Βιβλιοθήκη (οδός ...)
Κληροδόηημα (οδός ...)
Κένηρο Νεόηηηας (οδός ...)
Γημοηικό Θέαηρο (οδός ...)
Γημοηικός Κινημαηογράθος (οδός ...)
Υπηρεζία Πραζίνοσ (οδός ...)
Τετνικά Έργα
Ακίνηηα
Πάρκο Κσκλοθοριακής Αγωγής (οδός ...)
Λοιπά Περιοσζιακά Σηοιτεία
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ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

Α/Α

ονομαηεπώνσμο

ονομαηεπώνσμο

Πίνακαρ Καηανομήρ Επγαζιών ζηα Απογπαθικά ςνεπγεία

Εηικέηερ

ΔΗΜΟ .......

ΔΗΜΟ .......

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗ ΥΡΗΗ 2003

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗ ΥΡΗΗ 2003

ΠΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............
ΥΩΡΟ .............
Α/Α ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ...............
Α/Α ΠΑΓΙΟΤ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ..............
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ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............
ΥΩΡΟ .............
Α/Α ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ...............
Α/Α ΠΑΓΙΟΤ ΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ..............
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
24
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Τετνικές Υπηρεζίες ΔΠΑ (οδός….)
Υπηρεζία Καθαριόηηηας (οδός….
ος
Τετνική Υπηρεζία 1 όροθος (οδός….)
Κηίριο Γιαθόρων Δκδηλώζεων (οδός ...)
Γιάθορες Αποκενηρωμένες Υπηρεζίες (οδός ... )
Σσνοικ. Σσμβούλιο (οδός ...)
Σσνοικ. Σσμβούλιο (οδός ...)
Κηίριο Αποκενηρωμένων Υπηρεζιών (οδός ...)
Γημοηικό Ιαηρείο (οδός ...)
Γραθείο Κίνηζης Ασηοκινήηοσ (οδός ...)
Γημοηικό Νεκροηαθείο (οδός ...)
Παιδικός Σηαθμός (οδός ...)
Βιβλιοθήκη (οδός ...)
Κληροδόηημα (οδός ...)
Κένηρο Νεόηηηας (οδός ...)
Γημοηικό Θέαηρο (οδός ...)
Γημοηικός Κινημαηογράθος (οδός ...)
Υπηρεζία Πραζίνοσ (οδός ...)
Τετνικά Έργα
Ακίνηηα
Πάρκο Κσκλοθοριακής Αγωγής (οδός ...)
Λοιπά Περιοσζιακά Σηοιτεία
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15η ημέρα

14η ημέρα

13η ημέρα

12η ημέρα

11η ημέρα

10η ημέρα

9η ημέρα

8η ημέρα

7η ημέρα

6η ημέρα

5η ημέρα

4η ημέρα

3η ημέρα

Α/Α

2η ημέρα

1η ημέρα

Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ Απογπαθήρ

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ – ΑΠΑΝΣΗΕΙ
Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΠΟΓΡΑΥΗ
2.1. Απογπαυή και Αποσίμηςη σων Ακινήσων
Οι πποβλημασιςμοί ποτ έφοτν αναπστφθεί μέφπι ςήμεπα αυοπούν κτπίωρ σα εξήρ
θέμασα:

1.

Eμαθνινπζνχλ λα δηαηππψλνληαη εξσηήκαηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο θαη εηδηθφηεξα κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο θαη αθίλεηα ζε ρψξνπο
ηξίησλ ή ηνπ Γεκνζίνπ. Απηφ πνπ πξνθχπηεη ζαλ αλάγθε είλαη πσο ν Γήκνο πξέπεη λα
απεπζπλζεί ζηνλ λνκηθφ ηνπ ζχκβνπιν γηα ηελ δηεπθξίληζε ζεκάησλ ηδηνθηεζίαο.

2.

Θέκαηα δηαηππψλνληαη ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο πνπ δηακνξθψλνληαη κεηά απφ ηελ
εθαξκνγή ζρεδίνπ πφιεσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/83. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα
εμεηάδεηαη νπζηαζηηθά εάλ νη λενδηακνξθσζέληεο ρψξνη πξννξίδνληαη γηα θνηλφρξεζηε ή
κε ρξήζε ζηα πιαίζηα ηνπ Γήκνπ. Δθ’ φζνλ πξννξίδνληαη γηα θνηλφρξεζηε ρξήζε ζα
θαηαγξαθνχλ κε αμία κλείαο 0,10 επξψ, δηαθνξεηηθά θαη εάλ πξννξίδνληαη γηα ίδηα ρξήζε
ηνπ Γήκνπ ζα θαηαγξαθνχλ θαη ζα απνηηκεζνχλ κε ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ
πξνζδηνξηζκνχ.

3.

Δξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ
αθηλήησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δίλαη ξεηή ε δηαηχπσζε ηνπ ΠΓ 315/99 γηα ηελ
απνηίκεζε κε ηε κέζνδν ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Δκθαλίδεηαη ε αλάγθε λα
απεπζπλζεί ν Γήκνο ζε εηδηθνχο γηα ηελ απνηίκεζε κε ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ
πξνζδηνξηζκνχ (ζπκβνιαηνγξάθνη θ.ι.π.) ή λα πξνκεζεπζεί κία εθαξκνγή γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο, ψζηε λα κελ παξνπζηαζηνχλ ιάζε. Σν ίδην, βέβαηα
δελ ηζρχεη φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο ππφ δηακφξθσζε (δελ έρνπλ νινθιεξσζεί),
νπφηε ζα απνηηκεζνχλ κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ
εκεξνκελία απνγξαθήο.

4.

ρεηηθά κε ηα επηρνξεγνχκελα (γηα θαηαζθεπή ηνπο) αθίλεηα θαη εγθαηαζηάζεηο
επηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηελ εκθάληζε ησλ αλαπφζβεζησλ επηρνξεγήζεσλ. Ζ κε
εκθάληζή ηνπο ζα επηδξάζεη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ εηψλ. Ο
ππνινγηζκφο ησλ επηρνξεγήζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζπλππνινγίδνληαο ηελ αλαπφζβεζηε
αμία ησλ επηρνξεγνπκέλσλ παγίσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλαπφζβεζηε επηρνξήγεζε.
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5.

ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη
λα πνχκε, πσο ζην βαζκφ πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ θαηακέηξεζε
ησλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα ζπλδξάκεη ε ηερληθή ππεξεζία, ε νπνία κε ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θαηά πξνζέγγηζε ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ εηδηθψλ
απηψλ θαηαζθεπψλ.

6.

Δμαθνινπζνχλ λα δηαηππψλνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε αθηλήησλ ζε
ηδηφθηεηα ή ζε θνηλφρξεζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πνιιέο θνξέο ηαπηίδεηαη ε έλλνηα ηνπ
θνηλφρξεζηνπ αγαζνχ κε ην αγαζφ εθηφο ζπλαιιαγήο θαη ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηλίζνπκε
πσο αγαζά εθηφο ζπλαιιαγήο, είλαη κία έλλνηα επξχηεξε ηεο έλλνηαο ησλ θνηλνρξήζησλ.
Τπάξρνπλ δειαδή ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη εθηφο ζπλαιιαγήο
(φπσο είλαη θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ).

7.

Δμαθνινπζνχλ λα δηαηππψλνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ζρνιεία, γηα ηα νπνία πξέπεη
λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ηνπο ζηνπο Ο.Σ.Α.
Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο, ηα ζρνιεία ζα εκθαληζηνχλ κε
αμία κλείαο (0,10 επξψ), αλά ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα.

8.

Θέκαηα απαζρνινχλ ηνπο Γήκνπο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα
νπνία πεξηέξρνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο κε βάζε ηνλ Ν.2880/2001, ηα νπνία ζα
θαηαγξαθνχλ θαη ζα απνηηκεζνχλ απφ ηα ίδηα ηα λέα ΝΠ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην Γήκν,
φηαλ θαη εθ’ φζνλ απηά ππαρζνχλ ζηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 315/99.

Ενέπγειερ για σην κασαγπαυή και αποσίμηςη σων ακινήσων:

1.

Δλεξγνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζην έξγν θαη ηδηαίηεξα ησλ
ζηειερψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.

2.

Απαηηείηαη

ε

ζπγθέληξσζε

ζηνηρείσλ

γηα

ηελ

θαηαγξαθή

ησλ

αθηλήησλ

(ππνζεθνθπιαθείν, αξρεία αθηλήησλ θ.ι.π.) θαη ηελ επίιπζε ζεκάησλ ηδηνθηεζίαο, κε ηε
ζπλδξνκή λνκηθψλ, εάλ απηφ απαηηεζεί.
3.

Να επηιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγηζηνχλ νη αληηθεηκεληθέο αμίεο
(ζπκβνιαηνγξάθνο, κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή θιπ.)

4.

Θέινπκε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, φπσο ηα ζρνιεία ηα
νπνία ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ ζηελ απνγξαθή έλαξμεο κε αμία κλείαο (εθ’ φζνλ δελ
έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο) θαη κε αληηθεηκεληθή αμία (εθ’ φζνλ έρεη
νινθιεξσζεί).

5.

Πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία γηα ηα επηρνξεγνχκελα αθίλεηα, ψζηε λα
ππνινγηζηνχλ νη αλαπφζβεζηεο επηρνξεγήζεηο.
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη φιεο νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί πξνο ην ΤΠΔΓΓΑ θαη νη
αληίζηνηρεο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί ζε ζέκαηα απνγξαθήο θαη απνηίκεζεο αθηλήησλ :
ΔΡ:

Ο ππνινγηζκόο (Κ9) αμίαο

θηηζκάησλ θηηξίσλ κε αληηθεηκεληθά

θξηηήξηα, καο έθεξε

αληηκέησπνπο κε ηε ινγηζηηθή αμία θηηξίσλ θαη εηδηθά απηώλ πνπ πεξαηώζεθαλ ηα (5) πέληε
ηειεπηαία ρξόληα.. Ρσηάκε αλ κπνξεί ε αμία απηή ησλ θηηξίσλ λα ππνινγηζηεί κε ινγηζηηθέο
αμίεο θαη όρη αληηθεηκεληθέο.
ΑΠ: Ζ απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ
πξνζδηνξηζκνχ,

γηα

ιφγνπο

εληαίαο

αληηκεηψπηζεο

θαη

απνθπγήο

απζαίξεησλ

πξνζδηνξηζκψλ ελφο ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Γήκνπ. Σν Π.Γ. 315/99
ζηελ § 1.1.108 θαη εηδηθφηεξα ζηε π.3α αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηέηνην ηξφπν
πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ.
ΔΡ.:

Με πνηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ Γηπινγξαθηθνύ Λνγηζηηθνύ πζηήκαηνο αληηζηνηρίδνληαη νη
θάησζη ινγαξηαζκνί ηνπ Λνγηζηηθνύ ησλ Ο.Σ.Α. ;
Λνγαξηαζκόο 161.1. (Απαιινηξηώζεηο αθηλήησλ).
Λνγαξηαζκόο 161.3. (Γαπάλεο εθαξκνγήο ζρεδίνπ πόιεσο).
Λνγαξηαζκόο 161.4. (Γαπάλεο γηα θαηεδαθίζεηο αθαηάιιεισλ θαη επηθίλδπλσλ θηηζκάησλ).
Λνγαξηαζκόο 161.5. (Γαπάλεο γηα θαηεδαθίζεηο ξπκνηνκνύκελσλ θηηζκάησλ).
Λνγαξηαζκόο 161.6. (Γαπάλεο γηα απνδεκίσζε ζηγνκέλσλ από ηε ξπκνηνκία).

ΑΠ:

Οη δαπάλεο πνπ καο αλαθέξεηε ζηε πεξίπησζε 1 παξαθνινπζνχληαη ζην θσδηθφ 15.10.00.
Απαιινηξηψζεηο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ.
Όηαλ νινθιεξσζεί ε επέλδπζε πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο :
- ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 10 (εδαθηθέο εθηάζεηο), εθφζνλ αλήθεη ζηελ πεξηνπζία ηνπ
Γήκνπ.
- ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 17, εθφζνλ αλήθεη ζηελ θνηλφρξεζηε πεξηνπζία ηνπ
Γήκνπ.
Οη δαπάλεο πνπ καο αλαθέξεηε ζηηο πεξηπηψζεηο

2, 3, 4, 5 απεηθνλίδνληαη ζηνπο

αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο:
- Γαπάλεο εθαξκνγήο ζρεδίνπ πφιεσο
- Γαπάλεο θαηεδαθίζεσο απζαηξέησλ ή επηθίλδπλσλ θηηξίσλ
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ε πεξίπησζε θαηεδαθίζεσο θηηξίνπ, ην νπνίν δελ έρεη απνζβεζζεί νινθιεξσηηθά, ε
αλαπφζβεζηε αμία ηνπ κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 16.19 «ινηπά έμνδα
πνιπεηνχο απνζβέζεσο» θαη απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ είηε ζε κία πεληαεηία.
Σα έμνδα θαηεδαθίζεσο παιαηνχ θηηξίνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ

11.03

«ππνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεσο γεπέδσλ», εθηφο αλ επαθνινπζεί αλέγεξζε
λένπ θηηξίνπ, νπφηε ηα έμνδα απηά πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο αλεγέξζεψο ηνπ.
Οη απνδεκηψζεηο πνπ ηπρφλ θαηαβάιινληαη ζε κηζζσηέο ηνπ ππφ θαηεδάθηζε παιαηνχ
θηηξίνπ πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο αλεγέξζεσο ηνπ λένπ.
15.20.20.02

Γαπάλεο θαηεδαθίζεσο ξπκνηνκεκέλσλ θηηξίσλ

ε πεξίπησζε θαηεδαθίζεσο θηηξίνπ, ην νπνίν δελ έρεη απνζβεζζεί νινθιεξσηηθά, ε
αλαπφζβεζηε αμία ηνπ κεηαθέξεηαη ζηελ ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.19 «ινηπά έμνδα
πνιπεηνχο απνζβέζεσο» θαη απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ είηε ζε κία πεληαεηία.
Σα έμνδα θαηεδαθίζεσο παιαηνχ θηηξίνπ

θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ

11.03 «

ππνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεσο γεπέδσλ», εθηφο αλ επαθνινπζεί αλέγεξζε λένπ
θηηξίνπ, νπφηε ηα έμνδα απηά πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο αλεγέξζεψο ηνπ.
Οη απνδεκηψζεηο πνπ ηπρφλ θαηαβάιινληαη ζε κηζζσηέο ηνπ ππφ θαηεδάθηζε παιαηνχ
θηηξίνπ πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο αλεγέξζεσο ηνπ λένπ.
15.20.20.03

Γαπάλεο ζε ζηγνκέλνπο απφ ηε ξπκνηνκία

Οη αλσηέξσ δαπάλεο ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπο είλαη πνιπεηνχο απνζβέζεσο θαη πξέπεη λα
κεηαθεξζνχλ ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 16.
ΔΡ: ηηο λενεληαζζόκελεο πεξηνρέο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ν. 1337/83 θαη ιόγσ
ηεο πξνβιεπόκελεο εηζθνξάο ζε γε, πξνθύπηνπλ νηθόπεδα πξνο δηάζεζε-ηαθηνπνίεζε γηα
απηνύο πνπ ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ξπκνηνκνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνρξήζησλ
θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ ζε άιιεο πεξηνρέο. Απηά ηα νηθόπεδα ηα νπνία πξνζσξηλά ηα
δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο καο, θαηαγξάθνληαη ζηελ πεξηνπζία ηνπ; Με πνην ηξόπν ηα
παξαθνινπζεί ινγηζηηθά ν Γήκνο ;
ΑΠ:

Θα ηα θαηαρσξήζεηε θαη ζα ηα παξαθνινπζήζεηε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο.

ΔΡ.: ηα γπκλαζηήξηα, ην θηίξην ησλ απνδπηεξίσλ απνγξάθεηαη ρσξηζηά από ηηο ππόινηπεο
ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο σο θηίξην ;
ΑΠ.: Σα αλσηέξσ απνηεινχλ ηδηφθηεηε θνηλσθειή αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ

θαη

απνγξάθνληαη ζαλ θηηξηαθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε αμία ηνπο ζα πξνζδηνξηζζεί
κε ηε κέζνδν ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.
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ΔΡ.: Πώο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό έλαξμεο, έξγα ησλ νπνίσλ θνξέαο εθηέιεζεο είλαη ν
Γήκνο, πιελ όκσο ηελ Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε αζθεί ε πεξηθέξεηα. (Οη ινγαξηαζκνί ησλ
έξγσλ καδί κε ηα ηηκνιόγηα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζηέιλνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη
θόβνληαη ζην όλνκα απηήο γηα πιεξσκή).Ο Γήκνο δελ έρεη εηζπξάμεη νύηε πιεξώζεη γηα
έξγα ηίπνηα.
ΑΠ:

Δθφζνλ

ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο Πεξηθέξεηαο, εζείο δελ ζα

δηελεξγήζεηε εγγξαθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.
ηελ ζπλέρεηα θαη εθφζνλ

ηα έξγα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ ζα

εκθαληζζνχλ:
o Αλ ηα έξγα αθνξνχλ αγαζφ θνηλήο ρξήζεσο (θνηλφρξεζην), κε ηελ αμία θαηαζθεπήο
ηνπο (σο αμία θηήζεο) θαη ηαπηφρξνλα ζα εκθαληζζεί σο πιήξσο απνζβεζκέλν (κε κία
δξαρκή ελαπνκέλνπζα αμία).
o Αλ ηα έξγα δελ αθνξνχλ αγαζά θνηλήο ρξήζεσο (θνηλφρξεζην), δειαδή θάπνην άιιν
π.ρ. θηίξην, ζα εκθαληζζνχλ κε ηελ αληηθεηκεληθή αμία θαη ηαπηφρξνλα ην πνζφ ηεο
αμίαο ηνπο ζα εκθαληζζεί θαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 43.ΥΥ (αλαιφγσο ηνπ θνξέα ηεο
επηρνξήγεζεο).
ΔΡ.: Παξαθαινύκε λα καο γλσξίζεηε αλ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απνγξάςνπκε ηηο ζπλδέζεηο ησλ
αθηλήησλ κε ηνπο θεληξηθνύο αγσγνύο αθαζάξησλ, δεδνκέλνπ όηη απηέο δελ απνηεινύλ
πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, αιιά θαηαζθεπάδνληαη από ην Γήκν γηα ινγαξηαζκό ΔΤΓΑΠ θαη
ζπληεξνύληαη από απηή, ζύκθσλα κε ην Ν. 1068/80 θαη ην Π.Γ. 6/86, ηα δε ηέιε ηνπο
θαηαβάιινληαη από ηνπο Γεκόηεο.
ΑΠ.: Οη θεληξηθνί αγσγνί ησλ αθαζάξησλ είλαη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο ΔΤΓΑΠ , ελψ νη
ζπλδέζεηο κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ απφ ην ζεκείν ηεο γξακκήο ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο
κέρξη ηνλ θεληξηθφ αγσγφ απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ.
Δάλ φκσο ηζρχεη θάηη δηαθνξεηηθφ σο πξνο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο

θαη βάζεη

ζπκβάζεσο κε ηελ ΔΤΓΑΠ, ηα ζηνηρεία απηά θαηαζθεπάδνληαη κελ απφ ην Γήκν θαη
πεξηέρνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ ΔΤΓΑΠ , ηφηε δελ ζα ηα απνγξάςεηε.
ΔΡ:

Αθίλεηα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν Γήκνο ζα θαηαγξαθνύλ θαη ζα
απνηηκεζνύλ κε 1 δξαρκή ;

ΑΠ:

Όρη δελ θαηαγξάθνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ, αιιά πιεξνθνξηαθά κφλν ζε
ινγαξηαζκνχο ηάμεσο.
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ΔΡ:

Κηίξηα ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζζεί από ην Γήκν, αιιά βξίζθνληαη ζε γε πνπ αλήθεη κε
πιήξε θπξηόηεηα ζε πνιίηεο, ζα εθηηκεζνύλ κε βάζε ηνλ αληηθεηκεληθό πξνζδηνξηζκό ;

ΑΠ:

Θα θαηαγξαθνχλ θαη ζα απνηηκεζνχλ κε βάζε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ζα
θαηαρσξεζνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ 11.07 (Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα
ηξίησλ).

ΔΡ:

Γξόκνη ή αθίλεηα ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζηα βηβιία θηεκαηνινγίσλ ησλ πξώελ
θνηλνηήησλ θαη ζηε ζπλερεία βξίζθνληαη ζε ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο πιήξεο θπξηόηεηαο
ηδησηώλ ζα απνγξαθνύλ από ηνλ Γήκν θαη πσο;

ΑΠ:

Αλ ν Γήκνο ζαο δελ ηα δηεθδηθεί θαη απηά φλησο βξίζθνληαη ζε ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο
πιήξεο θπξηφηεηαο ηδησηψλ δελ ζα απνγξαθνχλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνγξαθνχλ
θαη ζα απνηηκεζνχλ.

ΔΡ:

Πνηεο είλαη νη λνκηθέο δηαηάμεηο (Νόκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο απνθάζεηο)
πνπ δηέπνπλ ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ησλ λεθξνηαθείσλ;

ΑΠ:

ρεηηθά κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ
λεθξνηαθείσλ , κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε:
o Α.Ν. 445/68 (ΦΔΚ-130 Α’) : «Πεξί Νεθξνηαθείσλ θαη εληαθηαζκνχ Νεθξψλ»
o Π.Δ.& ΚΟΗΝ.ΤΠΖΡ.Α5/1210 ΣΖ 19.4/10.5.1978 (ΦΔΚ-424Β’): Πεξί φξσλ
Ηδξχζεσο Κνηκεηεξίσλ
o Α.Ν. 582 ηεο 28/28 επη. 1968 (Φ.Δ.Κ. Α 225) : Πεξί δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
θνηκεηεξίσλ.
o Αλαθνξέο γίλνληαη θαη ζηνλ Ν.998/79 (Φ.Δ.Κ. 289 Α’) : «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ
θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο».

ΔΡ:

Σα παιαηά λεθξνηαθεία πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη έρνπλ εθθελσζεί, θαηαρσξνύληαη θαη
απνηηκώληαη σο ηδηόθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαη αλ λαη ζε πνην ινγαξηαζκό;

ΑΠ:

Σα γήπεδα ησλ παιαηψλ λεθξνηαθείσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλήθνπλ ζηα πάγηα
ζηνηρεία ηνπ δήκνπ ινγ.10.10 «Γήπεδα -Οηθφπεδα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο», εθ’ φζνλ
αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, θαη ε αμία ηνπο ζα πξνζδηνξηζζεί κε ηε κέζνδν ηνπ
αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.

ΔΡ:

Πνηεο είλαη νη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ησλ βνζθνηόπσλ;
Πσο πξνθύπηεη πνηνη βνζθόηνπνη είλαη δεκνηηθνί θαη πνηνη όρη;
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Δάλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία από ηα αξρεία ησλ πξώελ Κνηλνηήησλ είλαη ειιηπή κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία από αξρεία άιισλ

ππεξεζηώλ π.ρ. έθηαζε δεκνηηθνύ

βνζθόηνπνπ-Γεκνηηθό δηακέξηζκα από ην εηήζην δειηίν Απνγξαθήο Γεσξγίαο ηεο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδαο;
ΑΠ:

Oη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ βνζθνηφπσλ είλαη:
o Ν. 1734/87 (ΦΔΚ-189 Α’) : «Βνζθφηνπνη θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ
θηελνηξνθηθή απνθαηάζηαζε θαη κε άιιεο παξαρσξήζεηο θαζψο ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ δαζηθέο εθηάζεηο».
o Ν. 1790/88 (Φ.Δ.Κ.134 Α’) : «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οξγαληζκνχ Διιεληθψλ
Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» . Με ηνλ λφκν απηφ έρνπκε
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Αγξνηηθνχ Κψδηθα σο πξνο ηνπο βνζθφηνπνπο.
o N.Γ. 216/73 (ΦΔΚ-271 Α’) : Πεξί δηαρεηξίζεσο θαη βειηηψζεσο ησλ βνζθνηφπσλ
o Αλαθνξέο γίλνληαη ζην Β.Γ. 24-9/20-10-58 : «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίν θείκελν
Νφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ».

ΔΡ:

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο ζε
θάπνην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα, νπόηε εκθαλίδεηαη σο πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηνπ Γήκνπ, ην
Γεκνηηθό ρνιείν κε ελδεηθηηθή αμία 1 δξαρκήο, αιιά ζην νηθόπεδό ηνπ (πνπ δελ
εκθαλίδεηαη) έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θηίξηα, παηδηθή ραξά, κπάζθεη, πνηνη είλαη νη
ινγαξηαζκνί πνπ

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εκθάληζε ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθώλ

ζηνηρείσλ;
ΑΠ.:

ρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη λα
δηεπθξηλίζνπκε εάλ νη εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξεηε έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ην Γήκν ή
απνηεινχλ κέξε ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο. Δάλ ζπκβαίλεη ην δεχηεξν ηφηε απηά ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα εκθαληζηνχλ καδί κε ηελ ζπλνιηθή κεηαβίβαζε ηεο ζρνιηθήο
πεξηνπζίαο. Δάλ φκσο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά, είλαη θαηαζθεπέο ηνπ Γήκνπ ζα
απνηηκεζνχλ θαη ζα εκθαληζηνχλ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζή ηνπ (ινγαξηαζκνί
11 «θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-ηερληθά έξγα»).

ΔΡ:

Σα θηίξηα ησλ Αγξνηηθώλ Ηαηξείσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε δαπάλεο ησλ

πξώελ

Κνηλνηήησλ ή είλαη εγθαηαζηεκέλα ζε θηίξηά ηνπο, ζεσξνύληαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ ή όρη;
Αλ λαη ηόηε ζε πνηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαρσξνύληαη ηα ηαηξηθά εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ ζε
απηά;
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ΑΠ:

Σα θηίξηα ησλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ εάλ αλήθνπλ ηδηνθηεζηαθά ζην Γήκν ζα θαηαγξαθνχλ
θαη ζα απνηηκεζνχλ, φπσο θαη ηα ινηπά ηδηφθηεηα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ ζαο. Ζ εθηίκεζε εάλ
ηα αθίλεηα απηά αλήθνπλ ζην Γήκν ζαο ή φρη, αλήθεη ζε εζάο θαη ζα πξέπεη λα ηε
δηελεξγήζεηε κε βάζε ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ή πηζαλέο ζρέζεηο ηδηνθηεζίαο κε άιινπο
θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ (Τπ. Τγείαο θιπ.). Σα ηαηξηθά εξγαιεία γηα λα θαηαγξαθνχλ θαη
απνηηκεζνχλ ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζε δεκνηηθά ηαηξεία.

ΔΡ:

Σα θηίξηα ησλ δεμακελώλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο ζε πνηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαρσξνύληαη
θαη πσο απνηηκώληαη;

ΑΠ:

Θεσξνχληαη ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαη εγγξάθνληαη ζηνπο
ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 11

«θηίξηα - εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ - ηερληθά έξγα» θαη

απνηηκψληαη κε ηελ κέζνδν αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.
ΔΡ:

Οη αληηπιεκκπξηθέο θαηαζθεπέο, ην δίθηπν όκβξησλ πδάησλ, θαη νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο
βειηηώζεηο βνζθνηόπσλ - ζπγθεθξηκέλα νη πνηίζηξεο – ζεσξνύληαη ηερληθά έξγα θαη
θαηαρσξνύληαη ζηνλ ινγαξηαζκό 11.02, πσο απνηηκώληαη; Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά γηα ηηο θαηαζθεπέο θαζόινπ ή ηνπιάρηζηνλ
πξηλ ην έηνο 1989 , είηε γηαηί θαηαζθεπάζηεθαλ πνιύ παιηά, είηε γηαηί θαηαζθεπάζηεθαλ από
ηξίην θνξέα;

ΑΠ:

Απνηεινχλ ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζνχληαη ζηνπο
ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 11.02 «ινηπά ηερληθά έξγα» θαη απνηηκψληαη κε ην θφζηνο
θαηαζθεπήο ηνπο.
Δάλ δελ δηαζέηεηε ηα αλάινγα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο πξέπεη ε
ηερληθή ζαο ππεξεζία ή ε αληίζηνηρε ηεο Σ.Τ.Γ.Κ. λα ζαο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζεηε
θαηά πξνζέγγηζε ηελ αμία θαηαζθεπήο , επί ηεο νπνίαο ζα ππνινγίζεηε ηηο αληίζηνηρεο
απνζβέζεηο.
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ΔΡ:

Σα λεθξνηαθεία

απνγξάθνληαη σο εληαίν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν απνηεινύκελν από ην

γήπεδν, ην λαό θαη ηα ππάξρνληα θηίξηα (απνζήθεο-νζηενθπιάθηα) ή μερσξηζηά ην θαζέλα
από απηά;
ΑΠ:

Απνγξάθνληαη μερσξηζηά σο εμήο:
o Κσδηθφο 10.00. ηελ εδαθηθή έθηαζε
o Κσδηθφο 11.00. ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ
ηηο απνζήθεο θαη ηα νζηενθπιάθηα.

ΔΡ:

Οη γεσηξήζεηο-αληιηνζηάζηα- δεμακελέο

απνγξάθνληαη σο εληαίν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν

απνηεινύκελν από γεσηξήζεηο, αληιηνζηάζηα, δεμακελέο ή μερσξηζηά ην θαζέλα από απηά;
ΑΠ:

Απνγξάθνληαη σο έλα εληαίν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηαηί ζεσξνχληαη ηερληθφ έξγν θαη
απνγξάθνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 11.00.

ΔΡ:

Πώο ζα αληηκεησπίζνπκε ηηο απνηηκήζεηο ζηελ απνγξαθή έλαξμεο ησλ παγίσλ (θηίξηα,
ζρνιεία, πεδνδξόκηα, δξόκνη θ.ι.π), πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα από
ρνξεγεζείζεο

επηρνξεγήζεηο

ηνπ

Γεκνζίνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

(ΤΠΔΥΩΓΔ,

ΤΠ.

θ.ι.π.) δειαδή ηα αλαπόζβεζηα

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ,
ππόινηπα

ησλ

παγίσλ ζα αληηζηνηρεζνύλ κε ππόινηπα ζην ινγαξηαζκό 41.10 (επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ)
ή απνηεινύλ θεθάιαην ηνπ Γήκνπ 40.10 (ινγαξηαζκνί θεθαιαίνπ);
ΑΠ.:

αθψο θαη ζα πξέπεη θαηά ηελ απνγξαθή λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηηο αλαινγνχζεο
επηρνξεγήζεηο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα απνγξάςεηε κε ηνλ αθφινπζν
ηξφπν:
Δάλ νη επηρνξεγήζεηο έρνπλ δνζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηδηφθηεηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
ηνπ Γήκνπ (θηίξην, Γεκαξρηαθφ κέγαξν θιπ.) θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ έρεη
απνζβεζηεί πιήξσο (φπσο γηα παξάδεηγκα έρνπκε κε ηα αθίλεηα ηα νπνία ζα
ππνινγηζηνχλ κε αληηθεηκεληθέο αμίεο), ηφηε ζα ππνινγίζεηε ηφζν πνζνζηφ επί ηεο
αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, φζν είλαη ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ
θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαη ην πνζφ απηφ ζα ην
εκθαλίζεηε ζηε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 43 «επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ». ηελ
ζπλέρεηα θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα γηα ηα νπνία ζα ππνινγίζεηε απνζβέζεηο επί ησλ
αθηλήησλ ζα αθνινπζήζεηε ηελ δηαδηθαζία, ζην ηέινο ηνπ έηνπο:
Αλαινγνχζεο απνζβέζεηο επί ησλ
επηρνξεγήζεσλ

Υξέσζε ηνπ 43 ζε πίζησζε ηνπ 81.01.05
«αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε απνζβέζεηο παγίσλ
ζηνηρείσλ»
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ΔΡ.:

Παξαθαινύκε λα καο γλσξίζεηε κε πνηα κέζνδν κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ θαη λα
απνηηκεζνύλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο παγίσλ όπσο δίθηπα ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο, νδνί,
δηακνξθώζεηο πάξθσλ θαη πιαηεηώλ, θιπ όηαλ

δελ ππάξρνπλ αξρεία (Κηεκαηνιόγηα,

απνινγηζηηθά ζηνηρεία, θάθεινη έξγσλ θιπ),έρνληαο ππόςε όηη ηα ζηνηρεία πξνέθπςαλ από
ηηο ελππόγξαθεο Γειώζεηο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ γηα ηα Γεκνηηθά
Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ θαη από ηε θπζηθή απνγξαθή ηνπο ρσξίο λα είλαη γλσζηά ζε καο ε
ρξνλνινγία θαη ην έηνο θαηαζθεπήο απηώλ.
ΑΠ:

ρεηηθά κε ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη άξδεπζεο:
-

Απνηεινχλ ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζνχληαη ζηνπο
ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 11.02 «ινηπά ηερληθά έξγα».

-

Δθ ’φζνλ ην δίθηπν χδξεπζεο ή ην δίθηπν άξδεπζεο απνηεινχλ έλα εληαίν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ζην Γήκν ζαο, κπνξείηε λα ην θαηαγξάςεηε σο εληαίν, εάλ ν Γήκνο
πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, κπνξείηε εθ’ φζνλ ην επηζπκείηε λα
θαηαγξάςεηε μερσξηζηά ην δίθηπν θάζε μερσξηζηνχ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο.

-

Δθ’ φζνλ ην κεραλνγξαθηθφ ζαο ζχζηεκα (ππνζχζηεκα κεηξψνπ παγίσλ) έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ζαλ ππνθαηεγνξίεο ηνπ εληαίνπ παγίνπ ζηνηρείνπ (πνπ
είλαη ην δίθηπν χδξεπζεο) ηηο δηάθνξεο μερσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηεη ην
δίθηπν (φπσο θεληξηθέο δεμακελέο θιπ.), ηφηε κπνξείηε λα αλαπηχμεηε αλαιπηηθφηεξα ην
δίθηπν χδξεπζεο ή άξδεπζεο.
Γελ είλαη ιάζνο λα έρεηε ην δίθηπν κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη έλα πνζφ.
Γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηελ αμία θηήζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ή άξδεπζεο ζα πξέπεη γηα
ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα θαηαγξάςεηε λα εμεηάζεηε ηνλ ζπληειεζηή απφζβεζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζην Π.Γ. 100/98 θαη αλαιφγσο λα θαηαθχγεηε ζε ηφζα ρξφληα πίζσ. Δάλ δελ
δηαζέηεηε ηα αλάινγα ζηνηρεία πξέπεη ε ηερληθήο ζαο ππεξεζία ή ε αληίζηνηρε ηεο
ΣΤΓΚ λα ζαο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζεηε θαηά πξνζέγγηζε ηελ αμία θαηαζθεπήο, επί
ηεο νπνίαο ζα ππνινγίζεηε ηηο αληίζηνηρεο απνζβέζεηο.

ΔΡ.:

Θα πξέπεη λα θαηαγξάςνπκε

ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ (βάζεη ηνπ λόκνπ

ΠΟΛΗΣΔΗΑ) ην Δζληθό ηάδην, ηα γήπεδα πνπ αλήθνπλ ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη ην
ππό θαηαζθεπή Κιεηζηό Γπκλαζηήξην; Aλ λαη πσο ζα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αληηθεηκεληθή
αμία ηνπο;
ΑΠ:

ρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζηαδίσλ κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.2880/2001 (λφκνο «ΠΟΛΗΣΔΗΑ»), δελ ζα απνγξάςεηε θαηά ηελ
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απνγξαθή έλαξμεο ηίπνηε γηαηί νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα γίλνπλ κέζα ζην 2001, ελψ
εζείο απνγξάθεηε ηελ πεξηνπζία ζαο κέρξη 31/12/2000. Θα αθνινπζήζεη ζρεηηθή
εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
πεξηέξρνληαη ζηνπο Ο.Σ.Α. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2880/2001.
ΔΡ.:

Οη πάγηεο εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο-άξδεπζεο(εγθαηαζηάζεηο πδξνκάζηεπζεο, πδξαγσγεία,
γεσηξήζεηο, αληιηνζηάζηα, δίθηπν ύδξεπζεο-άξδεπζεο), εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο πνπ
απνγξάθνληαη;

ΑΠ:

Θεσξνχληαη ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαη εγγξάθνληαη ζηνπο
ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 11 «θηίξηα- εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ- ηερληθά έξγα».

ΔΡ.: Πάγηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί από ηξίηνπο θνξείο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη
από ηνπο Γεκόηεο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο βειηίσζεο βνζθνηόπσλ) θαηαρσξνύληαη ή όρη θαη αλ
λαη πσο απνηηκώληαη;
ΑΠ:

Μεηά ηελ ηειεθσληθή καο επηθνηλσλία πξέπεη λα ζαο αλαθέξνπκε πσο δηεπθξηλίδεηαη πσο
νη βνζθφηνπνη δελ είλαη θνηλήο ρξήζεσο, αιιά ηδηφθηεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ.
Γεληθφηεξα νη βνζθφηνπνη δηαθξίλνληαη ζε δεκνηηθνχο θαη δεκνζίνπο. Οη εγθαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξεηε πσο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε δαπάλεο ησλ Γεκνηψλ ζα πξέπεη λα
θαηαγξαθνχλ θαη απνηηκεζνχλ κφλν εθ’ φζνλ είλαη θάπνηαο αμίαο ππνθείκελεο ζε
απνζβέζεηο (κεγαιχηεξε απφ 200.000 δξρ.), λα ππνινγηζηνχλ απνζβέζεηο θαη λα
εκθαληζηνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ 43 «επηρνξεγήζεηο», ε αλαπφζβεζηε αμία σο πνζφ πξνο
ζπκςεθηζκφ επηρνξήγεζεο θαη απφζβεζεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμνκνηψλεηαη ε
ζπκβνιή ησλ δεκνηψλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο επηρνξήγεζε
ηξίησλ πξνο ην Γήκν θαη λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ § 2.2.404
ηνπ ΠΓ 315/99.

ΔΡ:

Σα κεραλήκαηα, ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο , πνπ ππάξρνπλ ζε
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο κε πνην ηξόπν απνηηκώληαη θαη ζε πνηνπο
ινγαξηαζκνύο θαηαρσξνύληαη;

ΑΠ:

Μεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ζαο δηεπθξηλίζηεθε πσο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα
κεραλήκαηα πνπ αλαθέξεηε είλαη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο (εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεοάξδεπζεο)ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο ζα
αλαθεξζνχλ σο ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 11 «θηίξηαεγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-ηερληθά έξγα».
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ΔΡ.:

Οη θνηλόρξεζηεο εδαθηθέο εθηάζεηο επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θηίξηα ή ηερληθά
έξγα, κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο ηδηόθηεηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ρξεζηθηεζίαο ή
όρη; Δάλ δελ ζπκβαίλεη απηό πσο θαηαρσξνύληαη θαη απνηηκώληαη ;

ΑΠ:

Δπί θνηλνρξήζησλ ρψξσλ δελ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θηίξηα παξά κφλν εηδηθέο
θαηαζθεπέο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ σο θνηλνρξήζηνπ. Μεηά απφ
ηειεθσληθή καο επηθνηλσλία δηεπθξηλίζηεθε πσο αλαθέξεζηε ζε θαηαζθεπέο-έξγα
χδξεπζεο θαη άξδεπζεο. Σα ελ ιφγσ ηερληθά έξγα δελ είλαη θνηλήο ρξήζεσο, ζα
εκθαληζηνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ 11.02 «ινηπά ηερληθά έξγα» θαη ζα απνηηκεζνχλ κε βάζε
ην ηζηνξηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο ρσξίο λα ζπλππνινγηζηεί ε αμία ηεο γεο επί ηεο
νπνίαο επξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ηα ελ ιφγσ έξγα.

ΔΡ:

Γηα εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο, νύηε είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε
Κηεκαηνιόγηα ησλ πξώελ Κνηλνηήησλ, αιιά ππάξρνπλ κόλν πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ
πξώελ Πξνέδξσλ .ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα θαηαρσξεζνύλ;

ΑΠ:

ρεηηθά κε ην εχξνο ηεο θαηαγξαθήο ησλ αθηλήησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία
δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ηίηινη , ρσξίο λα ππάξρεη ζέκα
ακθηζβήηεζεο. Θεσξείηαη ζθφπηκν λα θαηαγξαθνχλ θαη παξάιιεια λα μεθηλήζεη
δηαδηθαζία θηεκαηνγξάθεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 245 ηνπ Γ.Κ.Κ. θαη ηνπ Π.Γ.
258/85. Ζ δηαδηθαζία θηεκαηνγξάθεζεο είλαη ρξνλνβφξα θαη ρξεηάδεηαη θπξίσο γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο λα ζπλδέεηαη ε νινθιήξσζή ηεο κε ηελ
δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ αθηλήησλ.
Αθίλεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο ρξεζηθηεζίαο. Δδψ πξέπεη λα δηαθξίλνπκε δχν
πεξηπηψζεηο:
α) ρξεζηθηεζία ζε ηδησηηθά αθίλεηα, φπνπ, εθ’ φζνλ πθίζηαληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο
(λνκή δηαλλία θπξίνπ θαη παξέιεπζε 20εηίαο), ν Γήκνο ζεσξείηαη ηδηνθηήηεο ηνπ
αθηλήηνπ.
β) ρξεζηθηεζία ζε βάξνο αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, φπνπ δελ λνείηαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ,
γηαηί νη πεξί αθηλήησλ εκπξάγκαηνη αμηψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη απαξάγξαπηνη. Έηζη
δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα αθίλεην ηνπ Γεκνζίνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν
Γήκνο, αλεμαξηήησο ρξφλνπ ρξήζεο, φηη πεξηέξρεηαη βάζεη ρξεζηθηεζίαο ζηνλ Γήκν.
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ΔΡ:

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ εθηόο από ηνπ ρξόλνπ θηήζεο θαη ησλ ηίηισλ
ηδηνθηεζίαο, είλαη απαξαίηεηνο όξνο θαη ε ύπαξμε ηνπνγξαθηθώλ ζρεδηαγξακκάησλ ή αξθεί
ε αλαθνξά ηνπ εκβαδνύ ηνπο ζε ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα ή ππάξρεη άιινο ηξόπνο
εκθάληζεο ηνπ εκβαδνύ ηνπο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ζύληαμεο ηνπνγξαθηθώλ
ζρεδηαγξακκάησλ ιόγσ έιιεηςεο ηερληθήο ππεξεζίαο;

ΑΠ:

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο απαηηνχληαη θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία
πηζαλφλ λα ππάξρνπλ ζηα ζπκβφιαηα έγγξαθα απφθηεζεο. Σα ζπκβφιαηα απηά αξθνχλ θαη
δελ απαηηείηαη ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα εθ’ φζνλ απφ ηα έγγξαθα πξνθχπηνπλ ηα
αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο

ΔΡ:

ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο πξνο
ηνλ Γήκν πσο θαηαρσξνύληαη θαη απνηηκώληαη απηά;

ΑΠ:

ρεηηθά κε ηελ απνγξαθή ησλ ζρνιείσλ:
Ωο αθίλεηε ζρνιηθή πεξηνπζία ζεσξνχκε ην θηίξην ή ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδεηαη ην ζρνιείν
κε ην νηθφπεδφ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιν αθίλεην (αζηηθφ, αγξνηεκάρην θ.ι.π.),
πνπ έρεη απνθηεζεί κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν θαη αλήθεη ζην ζρνιείν. Ζ ζρνιηθή
αθίλεηε πεξηνπζία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κεηαβηβάδεηαη ζηνπο ΟΣΑ, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ην
αθίλεην. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηελ κεηαβίβαζε είλαη ην άξζξν 5 § 1 ηνπ
Ν.1894/90, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.2009/92 θαζψο θαη ε Κ.Τ.Α.
κε αξηζκφ Σ/13/93 (Φ.Δ.Κ. 40 Β’/26.1.94).
Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή απφθαζε ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν, ην νπνίν κεηαγξάθεη αηειψο ην ζρνιείν σο
δεκνηηθφ αθίλεην. Ζ απφθαζε απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ. Ο λφκνο νξίδεη, κε ηελ δεκνζίεπζή ηνπ, φηη ηα ζρνιεία
πεξηέξρνληαη ζηελ δεκνηηθή πεξηνπζία θαη θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία γηα λα γίλεη απηφ. Έηζη
ε θαηαγξαθή ηεο αθίλεηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο σο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, ζα γίλεη άκεζα
θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο ζα εκθαληζηεί νινθιεξσκέλα θαη
κε ηελ αμία θηήζεο (αληηθεηκεληθή αμία).
Καηαγξάθνπκε, ινηπφλ, ηα ζρνιεία ζηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ κε 1 δξαρκή (αμία κλείαο),
εθ’ φζνλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ηνπο ζην αξκφδην
ππνζεθνθπιαθείν.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη, ζπγθεληξψλνπκε θαη ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο (ηνπνγξαθηθά θιπ.)
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θαη πξνρσξνχκε ζηελ απνηίκεζε ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα
θαηαγξαθεί θαη ε ινηπή ηδηνθηεζία ηνπ ζρνιείνπ πνπ πηζαλφλ λα ππάξρεη (αγξνηεκάρηα
θιπ).
ΔΡ:

ε πεξίπησζε ύπαξμεο βαξώλ επί εδαθηθώλ εθηάζεσλ ππάξρεη ηδηαίηεξε ινγηζηηθή
απεηθόληζε;

ΑΠ:

H χπαξμε βαξψλ επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ ζα αλαθέξνληαη κφλν ζην
κεηξψν παγίσλ.

ΔΡ:

Δάλ δελ πξνθύπηεη ζαθώο ην θόζηνο θαηαζθεπήο ή ην θόζηνο βειηηώζεσλ θαη επεθηάζεσλ
ησλ θηηξίσλ, θαη ησλ ηερληθώλ έξγσλ από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε κε πνην ηξόπν ηα
απνηηκνύκε θαη εάλ ρξεηάδεηαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην εκβαδόλ.

ΑΠ:

Tα αθίλεηα απνηηκψληαη κε ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Σα ηερληθά
έξγα απνηηκψληαη κε ην ηζηνξηθφ ηνπο θφζηνο. Δάλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
εμεπξεζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηφ, κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θφζηνπο απφ ηελ Σερληθή ζαο Τπεξεζία ή ηελ Σ.Τ.Γ.Κ. ηνπ Ννκνχ
θαζψο θαη πηζαλά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο (εάλ απηφ είλαη δπλαηφλ).

ΔΡ:

Πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ηα νηθόπεδα πνπ πξνθύπηνπλ
από εηζθνξά ζε γε ζηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεο σο Γεκνηηθή Σξάπεδα Γεο (Ν.1337/83)
θαη γηα ηα νπνία ν Γήκνο δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε (ιακβάλεηαη σο ππνρξεσηηθή
εηζθνξά ζε γε), αιιά δελ έρνπλ κεηαγξαθεί ζην Κηεκαηνιόγην;

ΑΠ:

Aπηφ πνπ πξέπεη λα εμεηάζεηε γηα ηα νηθφπεδα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηζθνξά ζε γε γηα
Γεκνηηθή Σξάπεδα Γεο θαη αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ κεηαγξαθεί ζην θηεκαηνιφγην, είλαη ε
πξαγκαηηθή ζεκεξηλή θαηάζηαζε.
Δάλ ζήκεξα ζηνπο ρψξνπο απηνχο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξγα θνηλνρξήζηνπ ραξαρηήξα
ζα πξέπεη λα απνγξαθνχλ ζηα θνηλφρξεζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ην θφζηνο
θαηαζθεπήο ηεο ηειεπηαίαο 12εηίαο θαη κφλν ηα ππεξθείκελα ρσξίο ηελ αληηθεηκεληθή αμία
ηεο γεο. Δάλ ηα νηθφπεδα πνπ ζπγθεληξψλνληαη γηα ηε δεκνηηθή ηξάπεδα γεο, φπσο κεηά
απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία καο δηεπθξηλίζαηε, αθνξνχλ ρψξνπο, νη νπνίνη αλήθνπλ
ζήκεξα ζην Γήκν θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, ζα
δίδνληαη ζε δεκφηεο αληί ησλ ρψξσλ πνπ απηνί ζα δηαζέηνπλ ζηνλ Γήκν, ζα πξέπεη λα
θαηαγξαθνχλ σο ηδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ θαη λα απνηηκεζνχλ κε ην
ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.
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ΔΡ:

Όηαλ έλα γήπεδν πξννξίδεηαη γηα αγξνηηθό ηαηξείν ζε ηη ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ππάγεηαη;

ΑΠ:

Γελ απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Γήκνπ, αιιά αλήθεη ζην Τπνπξγείν Τγείαο.

ΔΡ:

Όηαλ έλα γήπεδν ραξαθηεξίδεηαη ζαλ δηαζέζηκν, ην νπνίν όκσο αλήθεη ζην Γεκόζην,
απνγξάθεηαη;

ΑΠ:

Όρη δελ απνγξάθεηαη ζηα πάγηα ηνπ Γήκνπ, γηαηί ρξεζηθηεζία ζε βάξνο αθηλήησλ ηνπ
Γεκνζίνπ, φπνπ δελ λνείηαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, νη πεξί αθηλήησλ εκπξάγκαηνη
αμηψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη απαξάγξαπηνη.

ΔΡ.:

Όηαλ έλα γήπεδν ραξαθηεξίδεηαη θνηλόρξεζην ζηνπο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο θαη
πθίζηαηαη κεηαγελέζηεξε απόθαζε Ννκάξρε κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη ζηελ ηέσο
Κνηλόηεηα, πξνθαλώο εκπεξηέρεηαη ζηα ηδηόθηεηα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ πιένλ, ζα
θαηαρσξεζεί ζηνλ ινγ. 10;

ΑΠ:

Δθφζνλ ππάξρεη απφθαζε ηνπ Ννκάξρε ζηελ νπνία δελ ππάξρεη κεηαγελέζηεξε έλζηαζε,
θαη ην παξαρσξεί ζηελ ηέσο Κνηλφηεηα ζαλ ηδηφθηεην αθίλεην, ζα θαηαρσξεζεί ζηνλ
ινγ.10.

ΔΡ:

Ση θαζεζηώο ηζρύεη κε ηα γήπεδα ησλ εθθιεζηώλ, λεθξνηαθείσλ ;

ΑΠ:

Σα γήπεδα ησλ λεθξνηαθείσλ αλήθνπλ ζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ (ινγ.10.00),ησλ
εθθιεζηψλ ην ίδην εθ’ φζνλ αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, θαη ε αμία ηνπο ζα
πξνζδηνξηζζεί κε ηε κέζνδν ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.

ΔΡ:

Πσο ζα δηαρσξίζνπκε ηα πάγηα θνηλήο ρξήζεσο πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν, από ηα ππόινηπα
πάγηα. Γηα παξάδεηγκα ηα δίθηπα ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, ζε πνην θσδηθό ζα
απνγξαθνύλ;

ΑΠ:

Σα δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο δελ ζεσξνχληαη πάγηα ζηνηρεία θνηλήο
ρξήζεσο αιιά ίδηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. Θα ηα θαηαρσξήζεηε ζην
ινγαξηαζκφ 11.02 «ινηπά ηερληθά έξγα».

ΔΡ:

Γελ έρνπκε μεθαζαξίζεη ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο γηα ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο ,αλ
αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ ή όρη. Αλ όκσο αλήθνπλ ηόηε νη δαπάλεο όπσο ζώκαηα
ζέξκαλζεο, Ζ/Τ, ζα απνγξαθνύλ ή όρη;
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ΑΠ:

Σα ζρνιεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1 ηνπ1894/90 ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
31 ηνπ Ν.2009/92 θαζψο θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ Σ/13/93 (Φ.Δ.Κ. 40Β΄/26.1.94)
ζεσξνχληαη πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ ηα νπνία ζα ηα απνηηκήζεηε κε ην ζχζηεκα ηεο
Αληηθεηκεληθήο Αμίαο αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαγξαθήο
ησλ, ελψ αλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζα ηα απνηηκήζεηε κε αμία κλείαο 1 δξρ. θαη
θαηφπηλ φηαλ ηειεηψζεηε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα ηα απνηηκήζεηε θαλνληθά . Δπνκέλσο
ηα ζψκαηα ζέξκαλζεο πνπ έρεηε αγνξάζεη ζα απνγξαθνχλ ζηα ζθεχε (14.01),νη Ζ/Τ
ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο (14.03) βάζεη ηνπ Π.Γ. 315/99.

ΔΡ:

Πεγάδη ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζε νηθόπεδν ηδησηώλ ζα πξέπεη λα ην θαηαγξάςνπκε;

ΑΠ:

Όρη δελ ην απνγξάθνπκε.

ΔΡ:

Έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηνπο εμήο επηπιένλ θσδηθνύο ζην Λνγηζηηθό ζρέδην καο :
-

Βνζθόηνπνη

-

Νεθξνηαθεία

-

Δθπαηδεπηήξηα

Θεσξείηε ζθόπηκν λα ππάξρνπλ απηέο νη θαηεγνξίεο

ή λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνπο

βνζθόηνπνπο ζηνπο αγξνύο, ηα λεθξνηαθεία ζηα νηθόπεδα θαη ηα εθπαηδεπηήξηα ζηα θηίξηα ;
ΑΠ:

Tνπο βνζθφηνπνπο λα ηνπο ζπκπεξηιάβεηε ζηνπο αγξνχο.
Σα λεθξνηαθεία φζνλ αθνξά ην έδαθνο ζηα γήπεδα-νηθφπεδα (10.00), θαη φζνλ αθνξά ηηο
εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζε απηφ ζηα θηίξηα (11.00) , εθηφο ησλ ηάθσλ , νη νπνίνη δελ είλαη
ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ.
Σα εθπαηδεπηήξηα ζηα θηίξηα (11.00).

ΔΡ:

Απαηηείηαη κέηξεζε θαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ππό θιίκαθα, γηα ηα αθίλεηα πνπ δελ
ππάξρνπλ ζηνπο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο ησλ Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ θαη ε απνγξαθή
ηνπο έγηλε κε βάζε ηηο ελππόγξαθεο δειώζεηο ησλ πξνέδξσλ ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ.

ΑΠ:

ρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ θιπ. ρξεηάδεηαη λα
ππάξρνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο (φπνπ
απηή απαηηείηαη). Δάλ ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ θαη ρσξίο ηνπνγξαθηθφ , ηφηε δελ
είλαη αλαγθαία ε χπαξμή ηνπο. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν εδψ είλαη λα πξνρσξήζεηε κε θάζε
πξφζθνξν κέζν θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξνζθνκίζεηε δηάθνξα απνδεηθηηθά ζηνηρεία
(ηνπνγξαθηθά θιπ) ηα νπνία ζαο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηάμε ησλ
αξρείσλ ζαο.
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2. 2. Απογπαυή και Αποσίμηςη σων Κοινοφπήςσων Πεπιοτςιακών σοιφείων
Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα αθνξνύλ θπξίσο ηα εμήο ζέκαηα:
1. Γηαηππψλνληαη εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Δδψ ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί (θαη έρεη θαηά θαηξνχο
δηεπθξηληζηεί) πσο νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη αλήθνπλ ζε θνηλή ρξήζε θαη φπσο αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 968 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα «ηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα εθ’ φζνλ δελ αλήθνπλ
ζην Γήκν ή ζηελ Κνηλφηεηα, ή ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά αλήθνπλ ζην Γεκφζην».
Δδψ , βέβαηα, έρεη ζεκαζία πνηνο είλαη εθείλνο ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. Μπνξεί δειαδή θάπνηνο ρψξνο λα αλήθεη ζην Γεκφζην θαη ν
δήκνο λα δαπαλά γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηελ ζπληήξεζή ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν
Γήκνο ζα εκθαλίζεη απηέο ηηο δαπάλεο σο δαπάλε θνηλήο ρξήζεο.
2. Δξσηεκαηηθά δηαηππψλνληαη γηα ηελ έλλνηα ησλ αγαζψλ πνπ εληάζζνπκε ζηελ θαηεγνξία
ησλ θνηλνρξήζησλ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη νη αγσγνί ησλ δηθηχσλ
απνρέηεπζεο, χδξεπζεο θαη άξδεπζεο θαη ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηλίζνπκε πάιη πσο ηα
ζπγθεθξηκέλα δίθηπα δελ είλαη θνηλήο ρξήζεσο, αιιά εληάζζνληαη θαη απνγξάθνληαη ζηελ
ίδηα πεξηνπζία ησλ Γήκσλ.
3. Γπζθνιίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ δξφκσλ ή ησλ πεδνδξνκίσλ θαη
έρνπκε δηεπθξηλίζεη θαη παιαηφηεξα πσο νη ρψξνη απηνί κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο έλα
εληαίν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νδηθφ δίθηπν, έλα πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ηα πεδνδξφκηα φιεο ηεο πφιεο).
4. Θέκαηα έρνπλ πξνθχςεη γηα θαηαζθεπέο πνπ γίλνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη εδψ
ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ή ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ θάζε Γήκνπ.
ε θάζε πεξίπησζε αλεμάξηεηα εάλ νη ζρεηηθέο θαηαζθεπέο είλαη λφκηκεο ή φρη , ζα πξέπεη
λα θαηαγξαθνχλ.(ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζαλ θαηαζθεπέο, αλαςπθηήξηα θ.ι.π.
πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο).
5. Δίλαη αλάγθε λα επαλαιάβνπκε ηελ εκθάληζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ
θαηαζθεπή αγαζψλ θνηλήο ρξήζεο. ην βαζκφ πνπ νη επηρνξεγήζεηο θαιχπηνπλ ην 100%
ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο , ηφηε κπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε ηηο επηρνξεγήζεηο σο πιήξσο
απνζβεζκέλεο (δειαδή λα κελ ηηο εκθαλίζνπκε). Δάλ φκσο ππάξρνπλ επηρνξεγήζεηο, νη
νπνίεο θαιχπηνπλ κέξνο

ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ ηφηε πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηηο

επηρνξεγήζεηο θαη εθ’ φζνλ παξακέλεη αλαπφζβεζηε αμία ζην θνηλφρξεζην αγαζφ λα
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βξνχκε θαη λα ππνινγίζνπκε ην αλαπφζβεζην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο (αλαθέξεηαη
παξαθάησ αλαιπηηθά απάληεζε ζε ζρεηηθφ εξψηεκα).
6. Δπίζεο δηεπθξηλίδνπκε ηηο έλλνηεο ηερληθφ έξγν θαη πάγην γηα ηηο νπνίεο εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη κία ζχγρπζε. Ζ έλλνηα ηνπ ηερληθνχ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ¶ 2.2.105 πεξ. 3
ηνπ Π.Γ. 315/1999. Σελ απνγξαθή αθνξνχλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο – βειηίσζεο –
επέθηαζεο – επηζθεπήο - ζπληήξεζεο.
7. Όπνπ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ λα
απαηηεζεί ε ζπλδξνκή ησλ λνκηθψλ ηνπ Γήκνπ.
8. Σέινο αλαθέξνληαη πνιινί Γήκνη ζηε δπζθνιία λα ζπγθεληξψζνπλ ζηνηρεία γηα ηελ
απνηίκεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζηνπο
λεντδξπζέληεο «Καπνδηζηξηαθνχο» Γήκνπο, είηε γηαηί ε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά ζηνηρεία
είλαη δχζθνιε. Δδψ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάινπκε θάζε πξνζπάζεηα ψζηε θαη ηα ζηνηρεία λα
αλαδεηεζνχλ (φηαλ είλαη ππαξθηά) είηε λα θαιπθζνχλ κε ζηνηρεία απφ ηηο Σερληθέο
Τπεξεζίεο.
Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ θνηλνρξήζησλ:
1. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ππάξρεη αλάγθε
ζπγθξφηεζεο εηδηθήο νκάδαο Απνγξαθήο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ
λνκηθνχ ηνπ Γήκνπ.
2. Υξεηάδεηαη ε θαηαγξαθή λα γίλεη κε βάζε ην ζρέδην πφιεσο ή άιια ζηνηρεία, ηα νπνία
εκθαλίδνπλ ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο (ηνπνγξαθηθά, ράξηεο θ.ι.π.).
3. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ θνηλνρξήζησλ, πξέπεη λα αλαηξέμεηε,
είηε ζηνπο θαθέινπο ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία.
4. Όπνπ ηα ζηνηρεία δελ επαξθνχλ λα αλαδεηεζνχλ απφ ηηο ΣΤΓΚ ή άιιεο ππεξεζίεο ηεο
πεξηνρήο.
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Σα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηελ
απνγξαθή θνηλνρξήζησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ:
ΔΡ:

Πσο απνγξάθνληαη ηα έξγα νδνπνηίαο θπξίσο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί κε ρξεκαηνδόηεζε από
ην ΔΠΣΑ θαηόπηλ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο;

ΑΠ:

Απνγξάθνληαη φπσο θαη ηα άιια έξγα νδνπνηίαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν Γήκνο ζαο
θαη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν (αλ ππάξρεη) ζα ην απνγξάςεηε ηαπηφρξνλα θαη ζηνλ
43.ΥΥ (αλαιφγσο ηνπ θνξέα ηεο επηρνξήγεζεο).
ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεζηε γηα έξγα νδνπνηίαο ζε επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη γηα
ηα νπνία δελ έρεη επηβαξπλζεί ν Γήκνο ζαο ηφηε απηά δελ ηα απνγξάθεηαη.

ΔΡ:

Σα ηερληθά ηεο νδνπνηίαο (γεθύξηα, ηνίρνη αληηζηήξημεο, θ.ι.π.) ελζσκαηώλνληαη

ζην

θνηλόρξεζην πάγην «ΟΓΟΠΟΗΗΑ» ή απνγξάθνληαη ρσξηζηά ;
ΑΠ:

Απνγξάθνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζην θνηλφρξεζην πάγην «ΟΓΟΠΟΗΗΑ».

ΔΡ:

Πσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό έλαξμεο έξγα ησλ νπνίσλ θνξέαο εθηέιεζεο είλαη ν
Γήκνο, πιελ όκσο ηελ Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε αζθεί ε πεξηθέξεηα. (Οη ινγαξηαζκνί ησλ
έξγσλ καδί κε ηα ηηκνιόγηα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζηέιλνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη
θόβνληαη ζην όλνκα απηήο γηα πιεξσκή). Ο Γήκνο δελ έρεη εηζπξάμεη νύηε πιεξώζεη γηα
έξγα ηίπνηα..

ΑΠ:

Δθφζνλ

ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο Πεξηθέξεηαο, εζείο δελ ζα

δηελεξγήζεηε εγγξαθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.
ηελ ζπλέρεηα θαη εθφζνλ

ηα έξγα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ ζα

εκθαληζζνχλ:
Αλ ηα έξγα αθνξνχλ αγαζφ θνηλήο ρξήζεσο (θνηλφρξεζην) κε ηελ αμία θαηαζθεπήο ηνπο
(σο αμία θηήζεο) θαη ηαπηφρξνλα ζα εκθαληζζεί σο πιήξσο απνζβεζκέλν (κε κία δξαρκή
ελαπνκέλνπζα αμία).
Αλ ηα έξγα δελ αθνξνχλ αγαζά θνηλήο ρξήζεσο (θνηλφρξεζην), δειαδή θάπνην άιιν π.ρ.
θηίξην, ζα εκθαληζζνχλ κε ηελ αληηθεηκεληθή αμία θαη ηαπηφρξνλα ην πνζφ ηεο αμίαο
ηνπο ζα εκθαληζζεί θαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 43.ΥΥ (αλαιφγσο ηνπ θνξέα ηεο επηρνξήγεζεο).
ΔΡ:

ε πεξίπησζε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν θάπνην θηίξην ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ πάλσ ζε
θνηλόρξεζην ρώξν π.ρ. θνηλνηηθή απνζήθε πάλσ ζε αθάιππηε θνηλόρξεζηε έθηαζε, ηόηε
πσο θαηαρσξείηαη ην θηίξην θαη πσο ε έθηαζε επί ηνπ νπνίνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί;
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ΑΠ:

Γηα ηα θηίξηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα πάλσ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξέπεη λα
εμεηάζεηε εάλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί λφκηκα ( ζε θνηλφρξεζην ρψξν δελ επηηξέπεηαη ε
αλέγεξζε θηηξίσλ κε θνηλφρξεζηνπ ραξαρηήξα). ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηε, ε
απνζήθε δελ απνηειεί θνηλφρξεζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Δάλ παξ’ φια απηά ην αθίλεην
πνπ αλαθέξεηε είλαη ππαξθηφ ζα ην απνηηκήζεηε σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θνηλήο ρξήζεο
κε βάζε ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ηειεπηαίαο 12εηίαο θαη ζα θαηαρσξεζεί ζην
ινγαξηαζκφ 17.90 «ινηπέο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο».

ΔΡ:

Σα θνηλνηηθά ή Γεκνηηθά Απνρσξεηήξηα ζε πνην ινγαξηαζκό θαηαρσξνύληαη θαη πσο
απνηηκώληαη;

ΑΠ:

Σα θνηλνηηθά ή δεκνηηθά απνρσξεηήξηα παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 17.90
«ινηπέο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο» θαη απνηηκψληαη φπσο φια ηα
θνηλφρξεζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη απφζβεζεο
ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 εηψλ (πξηλ ηελ απνγξαθή ελάξμεσο).

ΔΡ:

Αλ ππάξρεη ζε θάπνην θνηλόρξεζην ρώξν π.ρ. πιαηεία, θαηαζθεπαζκέλν θάπνην θηίξην π.ρ.
αλαςπθηήξην ηόηε ζε πνην ινγαξηαζκό θαηαρσξείηαη θαη πσο απνηηκάηαη;

ΑΠ:

Ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ην ζέκα ζρεηηθά κε ηα θηίξηα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.

ΔΡ:

ηνλ Γήκν καο ππάξρνπλ αξραηνινγηθνί ρώξνη ηα νπνία αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνύ. ε απηνύο βάζεη πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γίλνληαη επηζθεπέο-ζπληεξήζεηο
θαζώο θαη βειηηώζεηο-πξνζζήθεο θαη δεκηνπξγία θνηλόρξεζησλ παγίσλ όπσο πάξθα,
πιαηείεο, πεδνδξόκνη θιπ. Πάλσ ζε απηά. Πσο ζα απνγξαθνύλ νη αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη
πσο ζα παξαθνινπζνύληαη νη σο άλσ αλαθεξόκελεο εξγαζίεο ζην Γηπινγξαθηθό Λνγηζηηθό
ύζηεκα;

ΑΠ:

Γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε πσο ηελ επζχλε ηελ έρεη ε
αληίζηνηρε Δθνξία Αξραηνηήησλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα εκθαλίζεη ν Γήκνο ζηελ
θνηλφρξεζηε πεξηνπζία ηνπ απηή ηελ θαηεγνξία.
Οη επηζθεπέο θαη

ζπληεξήζεηο

ζα παξαθνινπζνχληαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο

Γεπηεξνβάζκηνπ 62.07. θαη ζπλεπψο δελ απνγξάθνληαη.
Οη βειηηψζεηο-πξνζζήθεο παξαθνινπζνχληαη θαηαξράο ζηνλ Γεπηεξνβάζκην 15.17.
ην θιείζηκν ηνπ 15.17 ζα εμεηάζνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
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ηνπ

Α) Tελ πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο ζηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη ηα θνηλφρξεζηα αλήθεη ζηελ
Δθνξία Αξραηνηήησλ, ηφηε ηνλ 15.17. ηνλ κεηαθέξνπκε ζηνλ 67.31 (Παξαρσξήζεηο
παγίσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπαζζέλησλ απφ ην Γήκν).
Β) Tελ πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο ζηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη ηα θνηλφρξεζηα είλαη
θνηλφρξεζηνο ηφηε ηνλ 15.17 ηνλ κεηαθέξνπκε ζηνλ 17.

ΔΡ:

Πσο ζα αληηκεησπίζνπκε ηηο απνηηκήζεηο ζηελ απνγξαθή έλαξμεο ησλ παγίσλ(θηίξηα,
ζρνιεία, πεδνδξόκηα, δξόκνη θ.ι.π) πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα από
ρνξεγεζείζεο επηρνξεγήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ,
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ θ.ι.π.), δειαδή ηα αλαπόζβεζηα
ππόινηπα

ησλ παγίσλ ζα αληηζηνηρεζνύλ κε ππόινηπα ζην ινγαξηαζκό 41.10

(επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ) ή απνηεινύλ θεθάιαην ηνπ Γήκνπ 40.10(ινγαξηαζκνί
θεθαιαίνπ);
ΑΠ:

αθψο θαη ζα πξέπεη θαηά ηελ απνγξαθή λα ιάβεηε ππ’ φςε ζαο ηηο αλαινγνχζεο
επηρνξεγήζεηο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα απνγξάςεηε κε ηνλ αθφινπζν
ηξφπν:
Δάλ νη επηρνξεγήζεηο έρνπλ δνζεί γηα ηελ θαηαζθεπή θνηλφρξεζηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ηνπ Γήκνπ (πιαηεία, δξόκνο θιπ.) θαη ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν δελ έρεη απνζβεζηεί
πιήξσο, έρνπκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 2 πεξηπηώζεηο:
o Σν θνηλφρξεζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ κε
επηρνξήγεζε ρσξίο ίδηα ζπκκεηνρή ηφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν λα απνζβέλεηαη εθ’ άπαμ (Π.Γ 315 § 2.2.109 π.8α). ηελ πεξίπησζε απηή
κπνξείηε λα ζεσξήζεηε ην πάγην πιήξσο απνζβεζκέλν θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο
απνγξαθήο έλαξμεο.
o Σν θνηλφρξεζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη θαηαζθεπαζηεί θαηά έλα κέξνο απφ
επηρνξήγεζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη θαηά έλα κέξνο κε ίδηνπο πφξνπο. ηελ πεξίπησζε
απηή ζα πξέπεη λα βξείηε ηηο αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο ζην ζχλνιν θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ θαη λα ππνινγίζεηε ηηο αλαινγνχζεο απνζβέζεηο. ζηνλ ινγαξηαζκφ 43 ζα
εγγξάςεηε θαηά ηελ απνγξαθή ηηο αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο, αθνχ αθαηξέζεηε
πξψηα ηηο αλαινγνχζεο απνζβέζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία απνγξαθήο. Μπνξνχκε λα
δνχκε ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο κε έλα παξάδεηγκα:
o Έλαο Γήκνο έρεη θαηαζθεπάζεη κία πιαηεία ην 1995 κε θφζηνο θαηαζθεπήο 100 εθ
δξαρκέο. Σν έξγν έρεη θαηαζθεπαζηεί θαηά 60 % κε επηρνξήγεζε θαη θαηά 40 % απφ
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ίδηνπο πφξνπο. Οη απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ κέρξη 31/12/2000 είλαη 100εθ. Υ 8,33%
Υ 5 ρξφληα = 41.666.650 δξρ.
o Οη αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο είλαη 100εθ Υ 60% = 60 εθ. απφ ην πνζφ απηφ
αθαηξνχκε ηηο αλαινγνχζεο απνζβέζεηο 41.666.650 Υ 60% = 24.999.950.
Έηζη θαηά ηελ απνγξαθή 31/12/2000 ε πιαηεία ζα εκθαληζηεί κε ηα πνζά:
Αμία θηήζεο
100.000.000
ΔΡ:

Απνζβέζεηο
41.666.650

Αλαπφζβεζηε αμία
58.333.350

Δπηρνξεγήζεηο
24.999.950

Ζ ιίκλε πνπ απόθηεζε πξώελ θνηλόηεηα κε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο, ζεσξείηαη θνηλόρξεζην
πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ; ε πνην ινγαξηαζκό θαηαρσξείηαη;

ΑΠ:

Δίλαη θνηλήο ρξήζεσο θαη ζα ηελ θαηαρσξήζεηε ζε φπνηνλ ππνινγαξηαζκφ ηνπ 17
ζέιεηε εθηφο απφ απηνχο πνπ είλαη ππνρξεσηηθνί.

ΔΡ:

Παξαθαινύκε λα καο γλσξίζεηε κε πνηα κέζνδν κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ θαη λα
απνηηκεζνύλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο παγίσλ όπσο δίθηπα ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο, νδνί,
δηακνξθώζεηο πάξθσλ θαη πιαηεηώλ, θιπ όηαλ

δελ ππάξρνπλ αξρεία (Κηεκαηνιόγηα,

απνινγηζηηθά ζηνηρεία, θάθεινη έξγσλ θιπ),έρνληαο ππόςε όηη ηα ζηνηρεία πξνέθπςαλ από
ηηο ελππόγξαθεο Γειώζεηο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ γηα ηα Γεκνηηθά
Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ θαη από ηε θπζηθή απνγξαθή ηνπο ρσξίο λα είλαη γλσζηά ζε καο ε
ρξνλνινγία θαη ην έηνο θαηαζθεπήο απηώλ.
ΑΠ:

ρεηηθά κε ηελ νδνπνηία
o ην νδηθφ δίθηπν ηεο πφιεσο απνηειεί θνηλφρξεζην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζα
ην παξαθνινπζήζεηε ζηνλ ινγαξηαζκφ 17.31 «οδοί – οδοζηπώμαηα κοινήρ
σπήζεωρ»
o ζα θαηαγξάςεηε ην νδηθφ δίθηπν ζαλ έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη εάλ ν Γήκνο
ζαο έρεη δεκνηηθά δηακεξίζκαηα (ηηο πξψελ θνηλφηεηεο) ηφηε κπνξείηε λα
θαηαγξάςεηε ζαλ μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (νδηθφ δίθηπν «Α δεκνηηθνχ
δηακεξίζκαηνο, νδηθφ δίθηπν «Β δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο θιπ.)
o ε απνηίκεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζα γίλεη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 315/99 θαη ζηνλ
νδεγφ απνγξαθήο πνπ ζαο έρνπκε απνζηείιεη: ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ηειεπηαίαο
12εηίαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ απνζβέζεσλ (1/12 γηα θάζε έηνο). ην
θφζηνο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεηε θαη δαπάλεο απαιινηξηψζεσλ γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.
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σεηικά με ηην διαμόπθωζη κοινοσπήζηων σώπων (πλαηείερ, πάπκα κ.λ.π.)
o ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά απνηεινχλ θνηλφρξεζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
ζα ηα παξαθνινπζήζεηε ζηνλ ινγαξηαζκφ 17.11 «πιαηείεο- πάξθα-παηδφηνπνη θνηλήο
ρξήζεσο»
o ζα θαηαγξάςεηε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιπηηθά (πιαηεία «Κ», πάξθν «Ε»
θ.ι.π.)
o ε απνηίκεζή ηνπο ζα γίλεη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 315/99 θαη ζηνλ νδεγφ
απνγξαθήο πνπ ζαο έρνπκε απνζηείιεη: ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ηειεπηαίαο 12εηίαο,
αθαηξνπκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ απνζβέζεσλ (1/12 γηα θάζε έηνο). ην θφζηνο
θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεηε θαη δαπάλεο απαιινηξηψζεσλ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπο
ΔΡ:

Μηθξέο θαηαζθεπέο αλαςπρήο όπσο πέηξηλεο βξύζεο θαηαζθεπαζκέλεο ζε θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο θαηαρσξνύληαη θαη απνηηκώληαη;

ΑΠ:

Ναη,

νη

κηθξνπαξεκβάζεηο

πνπ

αλαθέξεηε ελζσκαηψλνληαη

ζηνλ θνηλφρξεζην

πεξηβάιινληα ρψξν.
ΔΡ:

Οη ηδηόθηεηεο εδαθηθέο εθηάζεηο επί ησλ νπνίσλ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί πάγηεο εγθαηαζηάζεηο
θνηλήο ρξήζεσο πσο θαηαρσξνύληαη θαη απνηηκώληαη;

ΑΠ:

H αμία ηνπ εδάθνπο επί ηνπ νπνίνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί θνηλφρξεζηνο ρψξνο δελ ζα
ππνινγηζηεί θαηά ηελ απνγξαθή ησλ θνηλνρξήζησλ. Μφλν εάλ έρνπκε δαπαλήζεη ρξήκαηα
ηελ ηειεπηαία 12εηία γηα ηελ απφθηεζε ή θαηαζθεπή θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζα ην
εκθαλίζνπκε ζηελ απνγξαθή έλαξμεο θαη έπ’ απηνχ ζα γίλνπλ απνζβέζεηο 12εηίαο. Οη
ινγαξηαζκνί πνπ ζα εκθαληζηνχλ ηα πνζά απηά είλαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ 17 «πάγηεοκφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο».

ΔΡ:

Πσο απνδεηθλύεηαη όηη ηα πεδνδξόκηα θαη νη πιαηείεο ζαλ θνηλόρξεζηνη ρώξνη αλήθνπλ ζην
Γήκν;

ΑΠ:

Tα πεδνδξφκηα θαη νη πιαηείεο είλαη αγαζά θνηλήο ρξήζεσο θαη φπσο αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 968 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα « ηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, εθ’ φζνλ δελ αλήθνπλ ζε
δήκν ή θνηλφηεηα, ή ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, αλήθνπλ ζην δεκφζην». Σν βάξνο
ηεο απφδεημεο γηα ηελ ηδηνθηεζία ην θέξεη ν Γήκνο. Πέξα φκσο απφ ην γεγνλφο ηεο
ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ζε πιαηείεο, ζηελ απνγξαθή δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία εάλ ν
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θνηλφρξεζηνο ρψξνο αλήθεη ηδηνθηεζηαθά ζην Γήκν. Σν θνηλφρξεζην αγαζφ (πιαηεία,
πεδνδξφκην θιπ.) ζα εκθαληζηεί ζηελ θνηλφρξεζηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ κε βάζε ην
θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ηειεπηαίαο 12εηίαο κεησκέλν κε απνζβέζεηο 12 εηψλ. Μέζα ζην
θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ θνηλνρξήζηνπ αγαζνχ (π.ρ. απαιινηξηψζεηο). ε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππνινγίζεηε
αληηθεηκεληθέο αμίεο γεο επί ησλ νπνίσλ ππάξρεη αγαζφ θνηλήο ρξήζεο.
ΔΡ:

ε πιαηεία εληόο ή εθηόο ζρεδίνπ κπνξεί λα αλεγεξζεί θηίζκα από ην Γήκν;

ΑΠ:

Γηα ην ζέκα πνπ αλαθέξεηε ζρεηηθά κε ην εάλ κπνξεί λα αλεγεξζεί θηίζκα ζε πιαηεία
εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζηελ αξκφδηα πνιενδνκία.

ΔΡ:

Ση γίλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν Γήκνο θαηαζθεύαζε είηε ηερληθά έξγα είηε εγθαηαζηάζεηο
θνηλήο ρξήζεο αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ηερληθά ηη έγηλε ζπγθεθξηκέλα θαη ζε πνην
Γεκνηηθό Γηακέξηζκα
ρώξσλ.

π.ρ. Έξγα ύδξεπζεο ή δηακνξθώζεηο- αλαπιάζεηο θνηλνρξήζησλ

ηελ πεξίπησζε ησλ θνηλνρξήζησλ ηα θαηαρσξνύκε ζην ινγαξηαζκό

17.90

κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο ηνπ Γήκνπ;
ΑΠ:

Δάλ δελ δηαζέηεηε ηα αλάινγα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο

θαη ζε

πνην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα έγηλαλ, πξέπεη ε ηερληθή ζαο ππεξεζία ή ε αληίζηνηρε ηεο
Σ.Τ.Γ.Κ. λα ζαο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζεηε θαηά πξνζέγγηζε ηελ αμία θαηαζθεπήο ηνπο.
Οξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο δίθηπν απνρέηεπζεο, χδξεπζεο

κπνξνχλ λα

εκθαλίδνληαη σο έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Σα θνηλφρξεζηα ζα ηα θαηαρσξήζεηε ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 17
αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ θνηλφρξεζηνπ παγίνπ π.ρ. νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ
17.00, νη Πιαηείεο –Πάξθα- Παηδφηνπνη ζηνλ 17.11 θ.ι.π.
ΔΡ:

Πσο ζα αληηκεησπίζνπκε ηηο απνηηκήζεηο ζηελ απνγξαθή έλαξμεο ησλ παγίσλ (ηερληθά
έξγα, πάγηεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο), πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα
από επηρνξεγήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ;
Γηα παξάδεηγκα όζνλ αθνξά ηελ νδνπνηία έγηλαλ νη εμήο θαηαζθεπέο:
1. Σν έηνο 1997 έγηλαλ έξγα αμίαο 1.000.000, όπνπ 500.000 πξνέξρνληαλ από Σαθηηθά έζνδα
θαη 500.000 από ΑΣΑ.
2. Σν έηνο 1998 έγηλαλ έξγα αμίαο 2.000.000 κε επηρνξήγεζε από ην ΤΠ.Δ.ΥΩ.Γ.Δ
3. Tν 1999 έγηλαλ έξγα αμίαο 1.500.000 από Σαθηηθά έζνδα.
Πνηεο είλαη νη απνζβέζεηο αλά έηνο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη πνία είλαη ε αλαπόζβεζηε αμία ;
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ΑΠ:

Σα αλσηέξσ εξσηήκαηα ζα ηα αληηκεησπίζεηε σο εμήο:
o Δάλ νη επηρνξεγήζεηο έρνπλ δνζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηδηφθηεηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ηνπ Γήκνπ (ηερληθά έξγα, θηίξηα θιπ.) θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ έρεη
απνζβεζηεί πιήξσο, ηφηε ζα ππνινγίζεηε ηφζν πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ
ζηνηρείνπ, φζν είλαη ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαη ην πνζφ απηφ ζα ην εκθαλίζεηε ζηελ απνγξαθή
έλαξμεο ηνπ Γήκνπ ζαο

ζηε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 43 «επηρνξεγήζεηο

επελδχζεσλ». ηελ ζπλέρεηα θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα γηα ηα νπνία ζα ππνινγίζεηε
απνζβέζεηο επί ησλ αθηλήησλ ζα αθνινπζήζεηε ηελ δηαδηθαζία, ζην ηέινο ηνπ έηνπο:
Αλαινγνχζεο απνζβέζεηο
επηρνξεγήζεσλ

επί

ησλ Υξέσζε ηνπ 43 ζε πίζησζε ηνπ 81.01.05
«αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε απνζβέζεηο
παγίσλ ζηνηρείσλ»

o Δάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη θνηλφρξεζην θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ
κε επηρνξήγεζε ρσξίο ίδηα ζπκκεηνρή ηφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν λα απνζβέλεηαη εθάπαμ (Π.Γ. 315 § 2.2.109 π.8α). ηελ πεξίπησζε απηή
κπνξείηε λα ζεσξήζεηε ην πάγην πιήξσο απνζβεζκέλν θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο
απνγξαθήο έλαξμεο.
o Δάλ ην θνηλφρξεζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη θαηαζθεπαζηεί θαηά έλα κέξνο απφ
επηρνξήγεζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη θαηά έλα κέξνο κε ίδηνπο πφξνπο ζηελ πεξίπησζε απηή
ζα πξέπεη λα βξείηε ηηο αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο ζην ζχλνιν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
θαη λα ππνινγίζεηε ηηο αλαινγνχζεο απνζβέζεηο.
ηνλ ινγαξηαζκφ 43 ζα εγγξάςεηε θαηά ηελ απνγξαθή ηηο αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο,
αθνχ αθαηξέζεηε πξψηα ηηο αλαινγνχζεο απνζβέζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία απνγξαθήο.
Οη απαληήζεηο ζηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα είλαη νη εμήο (ζεσξψληαο φηη φια ηα έξγα
νινθιεξψζεθαλ ηελ 31/12 θάζε έηνπο πνπ καο αλαθέξεηε θαη φηη ε απνγξαθή έλαξμεο ζα
έρεη εκεξνκελία 31/12/2001) :
1. Οη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο είλαη 333.333, νη αλαινγνχζεο απνζβέζεηο είλαη ην ½ ηνπο
δειαδή 166.667, νη αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο 166.667 θαη ε αλαπφζβεζηε αμία
666.667.
2. Μπνξείηε λα ηα απνζβέζεηε εθάπαμ.
3. Οη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο είλαη 250.000 θαη ε αλαπφζβεζηε αμία 1.250.000.
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ΔΡ:

Πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ρώξνη ραξαθηεξηζκέλνη από
ην ζρέδην επέθηαζεο (Ν.1337/83) γηα θαηαζθεπή θνηλσθειώλ εγθαηαζηάζεσλ ή
θνηλόρξεζηνη ρώξνη γηα ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο απνδεκηώλεη κε λέα νηθόπεδα κε ηελ πξάμε
εθαξκνγήο θαη δελ έρνπλ κεηαγξαθεί ζην Κηεκαηνιόγην;

ΑΠ:

ρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ
πφιεσο γηα θαηαζθεπή θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θνηλνρξήζησλ) θαη εθ’ φζνλ
έρεη ζπληειεζηεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία (θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θιπ) ζα απνγξαθνχλ σο
ηδηφθηεηε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ απνηηκνχκελε κε ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ
πξνζδηνξηζκνχ. Δάλ κε ην εξψηεκά ζαο ελλνείηε πσο έρνπλ ζπληειεζηεί νη παξαπάλσ
ελέξγεηεο θαη απιά δελ έρεη γίλεη ε κεηεγγξαθή ζην Κηεκαηνιφγην; Σφηε ζα απνγξάςεηε
θαλνληθά ηνπο ρψξνπο απηνχο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ ζαο.

ΔΡ:

Με ηη αθξίβεηα ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνύλ ηα κήθε ησλ νδώλ ζρεδίνπ πόιεσο, ησλ
πεδνδξόκσλ, θαη ησλ αγξνηηθώλ νδώλ;

ΑΠ:

Ζ απνγξαθή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζα γίλεη κε ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν: «νδηθφ δίθηπν πφιεσο»
ζην νπνίν δελ είλαη αλάγθε λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηνηρεία φπσο ηα κήθε. Δάλ εζείο
γηα δηθνχο ζαο πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο ην επηζπκείηε κπνξείηε λα ην θάλεηε.

ΔΡ:

ηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο (ε νπνία δελ έρεη κεηαγξαθεί ζην Κηεκαηνιόγην) έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο δηαλνίμεηο νδώλ. Θα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ ηα θόζηε απηά ζηελ
θαηεγνξία ησλ θνηλνρξήζησλ;

ΑΠ:

Σα θφζηε πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη γηα δηαλνίμεηο νδψλ ζα ζπλππνινγηζηεί ζην θφζηνο
θαηαζθεπήο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ , εθ’ φζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηα ηειεπηαία 12
ρξφληα πξηλ ηελ απνγξαθή έλαξμεο ηνπ Γήκνπ.

ΔΡ:

Υώξνη ραξαθηεξηζκέλνη σο θνηλόρξεζηνη από ην ξπκνηνκηθό ζρέδην ηεο επέθηαζεο γηα ηνπο
νπνίνπο δελ έρεη εθαξκνζηεί αθόκα ην ξπκνηνκηθό θαη δελ έρνπλ κεηαγξαθεί ζην
Κηεκαηνιόγην ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηλνρξήζησλ;

ΑΠ:

Δθ’ φζνλ νη ρψξνη πνπ αλαθέξεηε είλαη ππαξθηνί θαη ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα σο παηδηθέο
ραξέο θ.ι.π. ζα θαηαγξαθνχλ θαλνληθά σο θνηλήο ρξήζεσο. Δάλ θάπνηνη ρψξνη έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί λα γίλνπλ θνηλφρξεζηνη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη δελ
έρεη ζπληειεζηεί ε κεηαηξνπή ηνπο ζε ηέηνηνπο δελ ζα ηνπο απνγξάςεηε.
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ΔΡ:

Οηθόπεδν αγνξάζηεθε από ηνλ Γήκν 20.000.000 ην 1995.Γηακνξθώζεθε ζε πιαηεία ην 1999
θαη ε θαηαζθεπή ηεο θόζηηζε 30.000.000.Παξαθαιώ λα καο δώζεηε νδεγίεο γηα ην ρεηξηζκό
ηεο απνγξαθήο ηνπ.

ΑΠ:

Σν θφζηνο απφθηεζεο ελφο θνηλφρξεζηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνηειεί ζηνηρείν
θφζηνπο ππνθείκελν ζε 12εηείο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε γηα ηελ
απφθηεζε ηεο πιαηείαο ην 1995 20εθ. δξρ. ζα ζπλππνινγηζηεί ζην ππφινηπν θφζηνο
θαηαζθεπήο ηεο πιαηείαο θαη ζα ππνινγίζεηε απνζβέζεηο 20εθ. επί 6/12 (γηα απνγξαθή
31/12/2000)

ΔΡ:

Όηαλ έλα γήπεδν πξννξίδεηαη γηα παηδηθή ραξά ζε ηη ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ππάγεηαη;

ΑΠ:

Τπάγεηαη ζηα θνηλφρξεζηα πάγηα ζηνηρεία.

ΔΡ:

Oη δξόκνη, πιαηείεο, ξέκαηα, ρέξζα, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο θηεκαηνινγηθνύο πίλαθεο θαη
πθίζηαηαη απόθαζε Ννκάξρε πνπ αλαθέξεη όηη αλήθνπλ ζηνλ Γήκν ζε πνην ινγαξηαζκό ζα
θαηαρσξεζνύλ;

ΑΠ:

Αλήθνπλ ζηα θνηλφρξεζηα πάγηα ζηνηρεία (ινγ.17).

ΔΡ:

Mε ηελ έλλνηα «θνηλή ρξήζε» ηη ελλνείηαη; Κνηλόρξεζηε έθηαζε πξνο δηάζεζε ή θνηλήο
ρξήζεσο εθηάζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα πιαηείεο, πάξθα, δξόκνη θιπ. Δπί πιένλ πείηε καο
αλ απηέο νη εθηάζεηο απνγξάθνληαη.

ΑΠ:

Αγαζά θνηλήο ρξήζεσο νλνκάδνπκε ηα πεξηνπζηαθά αγαζά πνπ είλαη ζηελ δηάζεζε φισλ
ησλ θαηνίθσλ, ησλ δεκνηψλ θαη γεληθφηεξα φινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεχζεξα απφ φινπο. Ζ έλλνηα ησλ θνηλνρξήζησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ νξίδεηαη ζηα άξζξα 967-968 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Κνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά πξννξηδφκελνη
γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ
ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν.
Σν πξφβιεκα πνπ καο απαζρνιεί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε
πνηα είλαη ε θνηλφρξεζηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαη θαη’ επέθηαζε πψο απηή ζα
εκθαληζηεί ζην πάγην ελεξγεηηθφ. Απηέο νη θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ ζε
εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο (εγθαηαζηάζεηο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο-ινγαξηαζκφο 17).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνηλφρξεζηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ δελ ρξεηάδεηαη ε
πξνζθφκηζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, αθνχ ε θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ έπ’ απηήο παξαρσξείηαη
επζέσο εθ ηνπ λφκνπ.

50

ΔΡ:

Εεηάκε νδεγίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ απνγξαθή θαη απνηίκεζε παγίσλ ζηνηρείσλ θνηλήο
ρξήζεσο θαη εηδηθόηεξα γηα ην νδηθό δίθηπν, ηα πεδνδξόκηα, ηηο πιαηείεο θαη ην δίθηπν
ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ.

ΑΠ:

Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θνηλήο ρξήζεο
o Ζ απνγξαθή ησλ θνηλνρξήζησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ έθζεζε
απνγξαθήο ζε εηδηθφ ρψξν.
o Ζ αμία ησλ θνηλνρξήζησλ ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ππεξθείκελεο θαηαζθεπέο θαη φρη
ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ εδάθνπο.
o Σα πάγηα απηά πνπ έρνπλ απνθηεζεί ή θαηαζθεπαζηεί κέρξη 31.12.1987 ζα
απνηηκεζνχλ κε 1 δξαρκή (γηα απνγξαθή 31/12/1999).
o Όζα έρνπλ απνθηεζεί απφ 1/1/1988 (γηα απνγξαθή 31/12/1999) ζα απνηηκεζνχλ ζην
ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο ππνηηκεκέλν θαηά 1/12 γηα θάζε έηνο απφθηεζεο
κέρξη 31/12/1999.
o Σα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπο ζα απνηηκεζνχλ ζην θφζηνο
πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα.
o Ζ κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ είλαη ε εμήο:
- ζα θαηαγξάςνπκε ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαηά θαηεγνξία (πιαηείεο, δξφκνπο,
πεδνδξφκηα, δεκνηηθέο καξίλεο θιπ.).
- ζα ππνινγίζνπκε ην θφζηνο θαηαζθεπήο κε ζηνηρεία απφ ηνπο απνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ
ησλ ηειεπηαίσλ 12 εηψλ ή απφ ηνπο θαθέινπο ησλ έξγσλ πνπ ηεξεί ε ηερληθή ππεξεζία.
Απφ ηνπο απνινγηζκνχο ζα βξνχκε αλά έξγν φηη έρεη θαηαζθεπαζηεί. ε πεξηπηψζεηο πνπ
ζε θάπνηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί έξγα θαη ζηελ ζπλέρεηα έρνπλ
αλαθαηαζθεπαζηεί νη ρψξνη, ζα πάξνπκε κφλν ην ηειεπηαίν θφζηνο. Δπίζεο πξέπεη λα
πξνζέμνπκε ηελ «θαηάηκεζε» πνπ γίλεηαη ζε έξγα, κε απνηέιεζκα γηα έλα έξγν λα
βξίζθνπκε πεξηζζφηεξα απφ έλα έξγα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα
πξέπεη λα αζξνίζνπκε ηα επηκέξνπο έξγα θαη λα ηα εκθαλίζνπκε εληαία ζαλ έλα
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αθφκε λα πξνζέμνπκε ην ζχλεζεο θαηλφκελν λα εκθαλίδνληαη ζαλ
έξγα δηάθνξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ πξέπεη λα επηβαξχλνπκε
ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θνηλφρξεζηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηηο δαπάλεο απηέο
(φπσο ηελ εηήζηα δελδξνθχηεπζε κίαο πιαηείαο).
- ζα ζπκπεξηιάβνπκε ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ θνηλνρξήζησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θαη ηελ δαπάλε πνπ θαηέβαιε ν Γήκνο γηα απαιινηξίσζε ησλ ζρεηηθψλ ρψξσλ.
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Οπιζμένα θέμαηα πος πποκύπηοςν από ηην απογπαθή ηων κοινοσπήζηων
ηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εξσηήκαηα.
ηαρπνινγψληαο κεξηθά απφ απηά ηα παξαζέηνπκε καδί κε πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζή
ηνπο:
με ποιο ηπόπο θα καηαγπαθούν οι δπόμοι

Μία πξψηε (αξρηθή) πξνζέγγηζε κηινχζε γηα θαηαγξαθή θάζε δξφκνπ ρσξηζηά θαη ηελ
εκθάληζε ζην κεηξψν παγίσλ θάζε δξφκνπ σο δηαθνξεηηθνχ παγίνπ. Θεσξνχκε ηελ
θαηαγξαθή κε ηνλ ηξφπν απηφ ππεξβνιή θαη πξνηείλνπκε ηελ ζπγθεληξσηηθή θαηαγξαθή
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ην κεηξψν παγίσλ ζα αλαθέξεη έλα θσδηθφ γηα φινπο ηνπο δξφκνπο
ηνπ Γήκνπ θαη ζα γίλεηαη παξαπνκπή γηα αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ζρέδην πφιεσο (έλα
πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν «νδηθφ δίθηπν πφιεσο». ηηο πεξηπηψζεηο «Καπνδηζηξηαθψλ»
Γήκσλ ππάξρεη ε επρέξεηα λα αλαθεξζεί ρσξηζηά ην δίθηπν θάζε δεκνηηθνχ
δηακεξίζκαηνο.
Ωο θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζα ζεσξήζνπκε ηε δαπάλε ηνπ Γήκνπ γηα
θαηαζθεπή λέσλ νδηθψλ δηθηχσλ ηελ ηειεπηαία δσδεθαεηία. Ωο θφζηνο θαηαζθεπήο
ζεσξνχκε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ δηάλνημε ηνπ δηθηχνπ (έξγα θαη απαιινηξηψζεηο ρψξσλ
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ), ελψ ηε δαπάλε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ δελ
ζα ηελ ζπκπεξηιάβνπκε ζην θφζηνο θαηαζθεπήο.
Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε έλα έξγν θαηαζθεπήο νδηθνχ δηθηχνπ εκπεξηέρνληαη φιεο νη
δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ άμνλα ηνπ δηθηχνπ, εθφζνλ πιάηνο δξφκνπ
ζεσξείηαη ην θάζε θάζεην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ. Έηζη ζην θφζηνο
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο λεζίδαο.
Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο αλαθνξάο είλαη ην
εμήο: κε ηελ ζπγθεληξσηηθή αλαθνξά δελ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα εκθαλίζνπκε ην
αλαιπηηθφ θφζηνο αλά έξγν πνπ πξαγκαηνπνηνχκε. Βέβαηα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ
θαηαζθεπήο ή επηζθεπήο δξφκσλ νη δηαγσληζκνί αθνξνχλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο
δξφκνπο θαη έηζη πάιη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνληαη ηα αλαιπηηθά θφζηε αλά
δξφκν.
με ποιο ηπόπο θα καηαγπαθούν ηα πεζοδπόμια

Ηζρχεη ην ίδην πξφβιεκα κε ηνπο δξφκνπο θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξε έθηαζε . ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο πηζηεχνπκε πσο ε ζπγθεληξσηηθή εκθάληζε είλαη κνλφδξνκνο.
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η καηαγπαθή και η αποηίμηζη ηων δικηύων ηλεκηποθωηιζμού

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Γήκνο έρεη δηαζέζεη ρψξνπο γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ δίθηπα ηεο
ΓΔΖ δελ ζα γίλεη θαηαγξαθή. Καηαγξαθή

ζα πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ ηα δίθηπα

ειεθηξνθσηηζκνχ είλαη δεκνηηθή πεξηνπζία (ηα θσηηζηηθά ζε ζηχινπο ).
Πνία αμία ζα εκθαληζηεί φηαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ έρνπλ γίλεη
θαη έρνπλ μαλαγίλεη έξγα πάλσ ζην ίδην έδαθνο. Γηα παξάδεηγκα κία πιαηεία έρεη
θαηαζθεπαζηεί ην 1990 θαη κεηά

απφ ηξία ρξφληα γίλεηαη αλαθαηαζθεπή ηεο. ηελ

απνγξαθή ηεο πιαηείαο απηήο ζα εκθαληζηεί ην ηειεπηαίν θφζηνο.
2.3. Απογπαυή και Αποσίμηςη σων Λοιπών Πεπιοτςιακών σοιφείων

Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα :
1. Γηαηππψλνληαη εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ απνηίκεζε ησλ ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ αλάινγσλ
ζηνηρείσλ. Απφ ηνλ 1ν νδεγφ έρνπκε αλαθέξεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο απνηίκεζεο
(πιήξσο απνζβεζκέλα, Ζ/Τ, αμίεο θηήζεο κέρξη 200.000 δξρ. θιπ.) θαη ρξεηάδεηαη λα
πξνζθχγεηε ζηηο αλάινγεο ζεκεηψζεηο.
2. Δξσηήκαηα δηαηππψλνληαη γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ εληφο ησλ
ζρνιείσλ (πιελ ησλ αθηλήησλ) γηα ηα νπνία δίλνπκε ζρεηηθή απάληεζε παξαθάησ.
3. Αλαθέξνληαη εξσηήκαηα θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ζπλερηδφκελα έξγα θαη ηνλ ηξφπν πνπ
απηά ζα εκθαληζηνχλ. Δδψ έρνπκε δηεπθξηλίζεη θαηά θαηξνχο πσο απηά ζα εκθαληζηνχλ
ζε ηδηαίηεξν ζεκείν ηεο απνγξαθήο έλαξμεο θαη ζε ινγαξηαζκνχο έξγσλ ππφ θαηαζθεπή
(ινγ/ζκφο 15) , ελψ ην πνζφ απνηίκεζεο ζα είλαη ην κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο απνγξαθήο
πξαγκαηηθφ θφζηνο (ηηκνινγεκέλν θαη φρη ην εληαικαηνπνηεκέλν ή ην πιεξσκέλν).
Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ:
o πγθξφηεζε νκάδσλ απνγξαθήο γηα ηα ινηπά πάγηα
o Καηαγξαθή ησλ ινηπψλ παγίσλ.
o Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απνζβεζηεί θαη απνηίκεζή ηνπο.
o Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ΄δελ έρνπλ απνζβεζηεί, αλεχξεζε ησλ αμηψλ
θηήζεο (ηηκνινγηαθή αμία, αμίεο αγνξάο, ινγηζηηθά ηζφηηκα θ.ι.π.), ππνινγηζκφο ησλ
απνζβέζεσλ.
o Καηαρψξηζή ηνπο ζην κεηξψν παγίσλ.
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Σα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κέρξη ζήκεξα απφ ηελ
δηνίθεζε γηα ηελ απνγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ:
ΔΡ:

Έξγα ηα νπνία μεθίλεζαλ ην 2000 θαη ζπλερίδνληαη πσο ζα εκθαληζζνύλ ζην άξζξν ηεο
απνγξαθήο ;

ΑΠ:

Θα κεηαθεξζνχλ ζην 2001 κέζσ ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ πξσηνβάζκηνπ 15 νη νπνίνη
απεηθνλίδνπλ ην κε νινθιεξσκέλν θφζηνο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία κέρξη ηελ
εκέξα εθείλε δελ είραλ παξαιεθζεί ή δελ είρε ζπληειεζηεί ε απνπεξάησζή ηνπο.

ΔΡ:

Τπάξρεη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ καο ζε πξνκεζεπηέο γηα ηελ νινθιήξσζε κειεηώλ. Πσο ζα
εκθαληζζεί ε ππνρξέσζε ζην άξζξν ηεο απνγξαθήο, γηα κειέηεο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη γηα
έξγα πνπ ζπλερίδνληαη; Καη κε ηελ πιεξσκή ησλ κειεηώλ ζε πνην θσδηθό ηεο Γεληθήο
Λνγηζηηθήο ζα κεηαθεξζνύλ;

ΑΠ:

Καηαξράο ζαο ππελζπκίδνπκε φηη ε θαηαρψξεζε ελφο παξαζηαηηθνχ γίλεηαη κε ηελ
παξαιαβή ηνπ θαη φρη κε ηελ εμφθιεζή ηνπ.
Οη κειέηεο γηα έξγα πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί παξαθνινπζνχληαη ζηνπο
ππνινγαξηαζκνχο

ηνπ 15.20 « Μειέηεο- Έξεπλαο- Πεηξακαηηθέο εξγαζίεο

θαη εηδηθέο

δαπάλεο» κε ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ αλεμαξηήησο ηνπ πνζνύ πνπ έρεη πιεξσζεί.
Απφ ηελ άιιε ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 50. ζα εκθαληζζεί ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο
πξνο ηνλ πξνκεζεπηή.
ηνλ 15.20 απεηθνλίδνληαη: α) νη δαπάλεο

γηα κειέηεο θαη έξεπλεο θαηαζθεπήο

επεθηάζεσο ή ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ θαη ινηπψλ έξγσλ. Οη δαπάλεο απηέο κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπο κεηαθέξνληαη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο πνιπεηνχο απφζβεζεο
ηνπ 16. β) νη εηδηθέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο , δαπάλεο
θαηεδαθίζεσο ιφγσ ξπκνηνκίαο ή επηθίλδπλσλ θηηξίσλ ή απζαίξεησλ ή άιιεο εηδηθέο
δαπάλεο. Καη νη δαπάλεο απηέο ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπο είλαη πνιπεηνχο απνζβέζεσο θαη
πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 16, εθηφο απφ
ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο επεθηάζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο –πιελ θηηξίσλ- (θ.α.
15.20.20.09) πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε αξκφδηνπο ππνινγαξηαζκνχο ησλ 12, 13, 14,
16, θαη 17, αλαιφγσο ηεο θχζεσο θάζε δαπάλεο.
ΔΡ:

Θα πξέπεη λα απνγξαθνύλ ηα γιππηά θαη ηα αγάικαηα ηεο πόιεσο καο ηα νπνία θνζκνύλ ηηο
πιαηείεο θαη ηα πάξθα;

ΑΠ:

Θα απνγξαθνχλ, θαη ζα απνηηκεζνχλ κε αμία κίαο δξαρκήο .
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ΔΡ:

Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ζε πνην ινγαξηαζκό θαηαρσξνύληαη θαη απνηηκώληαη;

ΑΠ:

Οη θάδνη απνξξηκκάησλ παξαθνινπζνχληαη ζε ππνινγαξηαζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 14.04
«κέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο», ηνλ νπνίν κπνξείηε λα αλαπηχζζεηε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζαο.

ΔΡ:

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ καο ππάξρνπλ πηζηώζεηο έξγσλ ησλ νπνίσλ νη κειέηεο
ζπκπεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνύλ πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ΚΑ ηεο Γεληθήο
Λνγηζηηθήο όπσο θηίξηα, ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, θνηλόρξεζηα πάγηα (πάξθα, νδνζηξώκαηα
θ.ι.π.) ρσξίο λα ππάξρνπλ επί κέξνπο πξνϋπνινγηζκνί θαη ρσξίο λα ηηκνινγνύληαη ρσξηζηά
νη εξγαζίεο απηέο.
Παξαθαινύκε λα καο γλσξίζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε παξαθνινύζεζε ησλ
έξγσλ απηώλ ζηελ νκάδα 15 θαη ηνλ ηξόπν ελεκέξσζεο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ 11,12,17
θ.ι.π.

ΑΠ:

Οη κειέηεο ησλ έξγσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ,ζηελ νπζία, έξγα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
ηα νπνία λα παξαθνινπζνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ , ελψ
αληίζεηα ην θάζε έξγν παξαθνινπζείηαη ζε έλα μερσξηζηφ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Οη κειέηεο γηα ηερληθά έξγα παξαθνινπζνχληαη αξρηθά ζηνπο ινγαξηαζκνχο:
15.20.00 «Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο, επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε θηηξίσλ» εάλ
πξφθεηηαη γηα θηηξηαθά έξγα.
Ή ζηνλ θσδηθφ:
15.20.09 «Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο, επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ινηπψλ, πιελ
θηηξίσλ, έξγσλ», εάλ δελ πξφθεηηαη γηα θηηξηαθά έξγα.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο δηαθξίλνπκε 2 πεξηπηψζεηο:
-

κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 15.20.00 «Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα
θαηαζθεπέο, επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε θηηξίσλ» ζην ινγαξηαζκφ 16 «αζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο»

-

Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα έμνδα ηερληθψλ κειεηψλ, αλ ην έξγν γηα ην νπνίν
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαζθεπαζηεί, ηα έμνδα κειέηεο ηνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζην
ινγαξηαζκφ 16.10, αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη απνζβέλνληαη
φπσο απηφ.
Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο, επεθηάζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο - πιελ θηηξίσλ - (θ.α.
15.20.20.09) πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε αξκφδηνπο ππνινγαξηαζκνχο ησλ 12. 13, 14,
16 θαη 17, αλαιφγσο ηεο θχζεσο θάζε δαπάλεο.
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ΔΡ:

Γελ έρνπκε μεθαζαξίζεη ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο γηα ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο ,αλ
αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ ή όρη. Αλ όκσο αλήθνπλ ηόηε νη δαπάλεο όπσο ζώκαηα
ζέξκαλζεο, Ζ/Τ, ζα απνγξαθνύλ ή όρη;

ΑΠ:

Σα ζρνιεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1 ηνπ1894/90 ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
31 ηνπ λ.2009/92 θαζψο θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ Σ/13/93 (Φ.Δ.Κ. 40Β΄/26.1.94)
ζεσξνχληαη πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ ηα νπνία ζα ηα απνηηκήζεηε κε ην ζχζηεκα ηεο
Αληηθεηκεληθήο Αμίαο αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαγξαθήο
ησλ ,ελψ αλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζα ηα απνηηκήζεηε κε αμία κλείαο 1 δξρ. θαη
θαηφπηλ φηαλ ηειεηψζεηε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα ηα απνηηκήζεηε θαλνληθά .
Δπνκέλσο ηα ζψκαηα ζέξκαλζεο πνπ έρεηε αγνξάζεη ζα απνγξαθνχλ ζηα ζθεχε
(14.01),νη Ζ/Τ ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο (14.03) βάζεη ηνπ Π.Γ. 315/99.

ΔΡ:

Παξαθαινύκε λα καο γλσξίζεηε εάλ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ

Γεκνηηθώλ

ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα πξέπεη λα απνγξαθνύλ σο πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ καο ή απηά αλήθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ρνιηθέο Δπηηξνπέο πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί σο Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ

Γηθαίνπ θαη εθηεινύλ ηε δηαρείξηζε

θαη

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.
Δάλ απηά απνγξαθνύλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε ησλ κεηαβνιώλ, επεηδή ε
πξνκήζεηα απηώλ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη δελ πιεξώλνληαη από
ηνλ Γήκν.
ΑΠ:

Ζ ζρνιηθή πεξηνπζία πνπ ππάξρεη (δελ ελλννχκε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο) ζηα
ζρνιεία δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαγξαθεί αλαιπηηθά απφ ηνλ Γήκν ζαο, γηαηί φπσο ζσζηά
αλαθέξεηε ηελ επζχλε πξνκήζεηαο θαη δηαρείξηζεο ηελ έρεη ε αληίζηνηρε ζρνιηθή
επηηξνπή. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία είλαη ηδηνθηεζία
ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο (απιά έρεη ηελ επζχλε δηαρείξηζήο ηνπο).Βεβαίσο εζείο σο Γήκνο
παξαθνινπζείηε ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ δίλεηε ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο επηηξνπέο.
Tα παξαπάλσ αλαθεξφκελα δελ ηζρχνπλ γηα ηηο θηηξηαθέο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη
νπνίεο ζεσξνχληαη ηδηφθηεηε δεκνηηθή πεξηνπζία.

ΔΡ.:

Σα έπηπια θαη ν ινηπόο εμνπιηζκόο γηα ηα νπνία δελ πξνθύπηεη ε αμία θαη ην έηνο θηήζεο
ηνπο από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πσο απνηηκώληαη;

ΑΠ.:

ρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ επίπισλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο θηήζεο δελ είλαη δπλαηφο θχξηα ιφγσ παιαηφηεηαο:
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Ζ αμία θηήζεο ζηα κε πιήξσο απνζβεζκέλα πάγηα ζα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ αμία
απφθηεζεο βάζεη ηηκνινγίνπ αγνξάο ή ηεο αγνξαίαο αμίαο θαηά ηνλ ρξφλν απφθηεζεο (ε
νπνία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζνπλ πξνκεζεπηέο ηνπ Γήκνπ) ή
βάζεη βεβαίσζεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο (γηα ηερληθέο θαηαζθεπέο από ηνλ Γήκν).
-

ηα νινζρεξψο απνζβεζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε αμία θηήζεο κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί επίζεο θαηά πξνζέγγηζε , φηαλ ε πξνζθπγή ζε ηηκνιφγηα αγνξάο
είλαη, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αλέθηθηε. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ δελ ζα
επεξεάζεη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ, θαζφηη ε αλαπφζβεζηε αμία ζα
είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 1 δξαρκή.

-

Ωο αμία

κπνξνχκε λα νξίζνπκε έλα ινγηζηηθφ ηζφηηκν, δει. λα νξίζνπκε κία

ελδεηθηηθή ηηκή ζαλ αμία κίαο νκάδαο παγίσλ, πρ. γηα ηηο θαξέθιεο α’ ηχπνπ
10.000,γηά ηηο θαξέθιεο β’ ηχπνπ 15.000 θαη γηα ηηο θαξέθιεο γ’ ηχπνπ 20.000 δξρ.
ΔΡ:

Γηα ηα κεραλήκαηα ζηα νπνία δελ πξνθύπηεη ζαθώο ε αμία ηνπο ή ην έηνο θηήζεο κε πνην
ηξόπν ζα απνηηκεζνύλ θαη ζα θαηαρσξεζνύλ;

ΑΠ:

Tν ίδην ηζρχεη γηα ηα κεραλήκαηα θαη ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα φηη ηζρχεη θαη ηα
θηίξηα. Πξέπεη φκσο απηφο ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη ην έζραην
κέηξν θαη εθ’ φζνλ ρξεζηκνπνηεζεί λα αλαθεξζεί ζηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο
πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.

ΔΡ:

Σα κεραλήκαηα, ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο , πνπ ππάξρνπλ ζε
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο, κε πνην ηξόπν απνηηκώληαη θαη ζε πνηνπο
ινγαξηαζκνύο θαηαρσξνύληαη;

ΑΠ:

Μεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ζαο, δηεπθξηλίζηεθε πσο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα
κεραλήκαηα πνπ αλαθέξεηε είλαη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο (εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεοάξδεπζεο) ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
ηελ πεξίπησζε απηή, νη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο ζα αλαθεξζνχλ σο ηδηφθηεηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 11 «θηίξηα - εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ηερληθά έξγα».
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2.4. Κασαγπαυή και Αποσίμηςη τμμεσοφών – Εγγτήςεων

Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη εγγπήζεσλ :
1. πγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ Γήκνπ ζε Γεκνηηθέο-Γηαδεκνηηθέο
θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο.
2. Δχξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ Γήκνπ.
3. Δχξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη εμαγσγήο ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ. Καηαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ ηνπ Γήκνπ επί απηνχ.
4. Δκθάληζε ησλ πνζψλ ζπκκεηνρήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνλ
ηζνινγηζκφ έλαξμεο ηνπ Γήκνπ.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη όιεο νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί πξνο ην ΤΠΔΓΓΑ θαη νη
απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί :
Σα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κέρξη ζήκεξα:
ΔΡ.:

Ο Γήκνο καο έρεη αγνξάζεη κεηνρέο δηαθόξσλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαηά ηα πξνεγνύκελα
νηθνλνκηθά έηε ρσξίο λα εθδνζεί ρξεκαηηθό έληαικα.
Παξαθαινύκε λα καο γλσξίζεηε, πσο ζα απνγξαθνύλ νη κεηνρέο θαη πσο ηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα, πνπ αθνξνύλ ηελ αμία πνπ είραλ νη κεηνρέο απηέο όηαλ αγνξάζηεθαλ, θαζώο
επίζεο αλ πξέπεη λα εθδνζεί ρξεκαηηθό έληαικα έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα θαη ζε πνηόλ Κ.Α.
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ καο.

AΠ: 1. Οη ηίηινη ρξενγξάθσλ κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ απνηηκνχληαη ζηελ θαηά είδνο
ηξέρνπζα ηηκή ηνπο. Ωο ηξέρνπζα ηηκή νξίδεηαη:
Α) Γηα ηνπο εηζεγκέλνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ηίηινπο (κεηνρέο, νκνινγίεο, θ. ι. π.), ν
κέζνο φξνο ηεο επίζεκεο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ρξήζεσο.
Β) Γηα ηνπο κε εηζεγκέλνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ηίηινπο:


Αλ πξφθεηηαη γηα κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ε εζσηεξηθή ινγηζηηθή
αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπκέλν ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηεο
εηαηξίαο, γηα ηηο κεηνρέο ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα γίλεη ε απνηίκεζε.



Αλ πξφθεηηαη γηα ηνπο ινηπνχο, εθηφο απφ ηηο κεηνρέο, ηίηινπο, ε ηηκή
θηήζεψο ηνπο.



Αλ πξφθεηηαη γηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ν κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο
ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο.

2. Όζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα
πξνζερζνχλ:
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Α) Αλ θάλεηε απνγξαθή κε 31/12/2000 ηφηε δελ πξέπεη λα απνγξάςεηε ηηο κεηνρέο
δειαδή ζα απνγξαθνχλ ζαλ κεηξεηά θαη ζην 2001 ζα αθνινπζήζεηε δηαδηθαζία
(απνθ. Γ. . έληαικα θ. ι. π.) γηα ηελ εκθάληζε ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ. ην
ηέινο ηνπ έηνπο 2001 ζα απνηηκεζνχλ κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ
(1).
Β). Δάλ θάλεηε απνγξαθή κε 31/12/2001 ηφηε ζα αθνινπζήζεηε ηελ δηαδηθαζία (απνθ.
Γ.. έληαικα θ.ι.π.) γηα ηελ εκθάληζε ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ. ηελ απνγξαθή
31/12/2001 ζα απνηηκεζνχλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία (1).
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2.5. Απογπαυή απαισήςεων και τποφπεώςεων
1.

Γηαηππψλνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ χπαξμε
θαηά ηελ εκεξνκελία απνγξαθήο ηεο παξάηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Υξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπκε πσο ε απνγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ,
θαζψο θαη ηνπ ηακείνπ ηνπ Γήκνπ, ζα γίλεη ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ζηηο 31/12/200Υ, πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε απνγξαθή.

2.

Οη απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ κε βάζε ηνπο βεβαησκέλνπο θαηαιφγνπο θαη φρη
κε βάζε ππαξθηέο κελ, αιιά κε βεβαησκέλεο απαηηήζεηο.

3. Οη ππνρξεψζεηο ζα εκθαληζηνχλ κε ηηο δεδνπιεπκέλεο ππνρξεψζεηο (αλεμάξηεηα εάλ
έρνπλ εληαικαηνπνηεζεί, ρσξίο φκσο λα έρνπλ εμνθιεζεί ηα ζρεηηθά εληάικαηα), θαζψο
θαη θάζε δεδνπιεπκέλε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ κηζζνχο ή θξαηήζεηο.
Κάζε ππνρξέσζε πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ απνγξαθή ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηα
ζρεηηθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα, κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, θξαηήζεηο, απνθάζεηο
δηθαζηεξίσλ, απνθάζεηο νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη θάζε άιιν λφκηκν
παξαζηαηηθφ).
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