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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/ 2012

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 173
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2011  του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

Στη Μάνδρα  ,σήμερα στις 18του μήνα Ιουλίου του έτους 2012  ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 21.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14962/13-7-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών
27 παραβρέθηκαν παρόντα 25 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Δουδέσης Δημήτριος
4. Μπέκας Δημήτριος
5. Αδάμ Μελέτιος
6. Γραμματικός Μελέτιος
7. Φλώρου Καλομοίρα
8. Ρόκας Περικλής
9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
10. Μεϊντάνης Ιωάννης**
11. Βασιλείου Μάριος
12. Σαμπάνης Γεώργιος
13. Χανιώτης Γεώργιος
14. Μπεθάνη Κωνσταντίνα

15. Κριεκούκη Ιωάννα
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη
19. Κώνστας Ευάγγελος
20. Μαρούγκα Μαρία
21. Λιώρης Αθανάσιος
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
23. Κώνστα Αγλαΐα
24. Μαρούγκας Μελέτιος
25. Μονοχολιάς Μιχάλης

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Κολοβέντζος Παναγιώτης 2. Λινάρδος Ιωάννης

*H ΔΣ  της μειοψηφίας Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη ψηφοφορία του θέματος
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δήμαρχο κο
Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1ο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανάφερε
ότι:

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:

«Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων
χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα
καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

Με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ
2029/27.12.2010 τεύχος Β’) απόφασης ορίζονται τα εξής:
«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει
αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την
επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία
προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής
έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον
ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της
απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης
απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο
για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή
περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την
έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, που
εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις
απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική
εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του
νομού που εδρεύει ο δήμος».

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ΄ αριθμ 3/2011  απόφαση Δημάρχου συνέταξε την Έκθεση Απογραφής
Έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων.
Με την υπ’ αριθμ. 14/2011 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε τον
έλεγχο της απογραφής έναρξης στον ορκωτή λογιστή κο Βενέτη Κων/νο ( ΑΜ
ΣΟΛ 12891) με αναπληρωτή τον Δημητρίου Σπυρίδωνα (ΑΜ ΣΟΕ 11521)

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 1-1-2011
του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου .

Επίσης με την υπ’ αριθμ. 647/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
απογραφή έναρξης καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή
της  απογραφής έναρξης  1-1-2011 του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
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Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και είδε :
 την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
 την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ
 την έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής,
 την υπ’ αριθ. 647/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την καταχώριση

της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου
Σουφλίου.

 το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή –
λογιστή κ. κο Βενέτη Κων/νο, ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 14/2011
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 15 υπέρ (των 14 Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας Τσάμου
Παναγ., Τώρου Αθ.,Δουδέση Δημ., Μπέκα Δημ.,Αδάμ Μελ. , Γραμματικού Μελ.,
Μεϊντάνη Ι., Φλώρου Καλ., Ρόκα Περ., Παπακωνσταντίνου Αγγ. Βασιλείου Μαρ.,
Σαμπάνη Γ. , Χανιώτη Γ., Μπεθάνη Κων. και 1  της προέδρου του Συμβουλίου της
Δ.Κ. Μάνδρας Ρεντούμη Φλώρας ) , 9 κατά των ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι.,
Γιάννου Γ., Κυδώνη Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ. ,Κώνστα Ευαγγ., Μαρούγκα
Μ., Πανωλιάσκου Αθαν. , Κώνστα Αγλ. και Μαρούγκα Μελ. ) και 1 λευκό )του ΔΣ
τηε μειοψηφίας Μονοχολιά Μιχάλη )

Οι ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθαν. , Κώνστα Αγλ. και Μαρούγκας Μελ.
δήλωσαν ότι:

1) κατά δήλωση του μέλους της Επιτροπής Απογραφής κας Κριεκούκη (επικεφαλής μείζονος
Αντιπολίτευσης), ουδέποτε προσκλήθηκε σε συνεδρίασή της, ώστε να γνωρίζει το
αποτέλεσμα της Απογραφής από τους Ορκωτούς Λογιστές και να συντελέσει καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο στη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής,

2) κανένας Σύμβουλος της μειοψηφίας τουλάχιστον δεν έλαβε γνώση της Έκθεσης των
Ορκωτών Λογιστών,

3) έστω αυτή η εισήγηση της Επιτροπής Απογραφής (αποτέλεσμα δουλειάς 14 μηνών), δεν
παραλήφθηκε από τους Συμβούλους στον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο, ώστε να
μπορέσουν  να ενημερωθούν και  να τον ελέγξουν,

4) δεν μας δόθηκαν ούτε από τον Δήμαρχο ούτε από τον Ορκωτό Λογιστή εξηγήσεις για τις
αξίες της πάγιας περιουσίας για τις οποίες σημειωτέον υπάρχει ενιαία μέθοδος εκτίμησης και

5) δεν προκύπτει πουθενά ούτε δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για το ύψος των χρεών (11.000.000
€ που δήλωσε ο Δήμαρχος).

   Επομένως για τους λόγους που προαναφέραμε, καταψηφίζουμε την Απογραφή,
επιφυλασσόμενοι του δικαιώματος να προσφύγουμε στα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα.

1. Εγκρίνει την Απογραφή Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2011  του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας , όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

2. Την ανάρτηση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης στο
δικτυακό τόπο του δήμου

3. Τη δημοσίευση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης σε μία
εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος
Μάνδρας-Ειδυλλίας
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Η απόφαση πήρε αα 173
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

      Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 19-7-2012
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Δουδέσης Δημήτριος
3. Μπέκας Δημήτριος
4. Αδάμ Μελέτιος
5. Γραμματικός Μελέτιος
6. Φλώρου Καλομοίρα
7. Ρόκας Περικλής
8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
9. Μεϊντάνης Ιωάννης**
10. Βασιλείου Μάριος
11. Σαμπάνης Γεώργιος
12. Χανιώτης Γεώργιος
13. Μπεθάνη Κωνσταντίνα
14. Κριεκούκη Ιωάννα
15. Γιάννου Γεώργιος
16. Κυδώνης Αθανάσιος
17. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη *
18. Κώνστας Ευάγγελος
19. Μαρούγκα Μαρία
20. Λιώρης Αθανάσιος
21. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
22. Κώνστα Αγλαΐα
23. Μαρούγκας Μελέτιος
24. Μονοχολιάς Μιχάλης
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ΔΗΜΟΣ: ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 1ης.1.2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου ήταν η απογραφή της περιουσίας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας κατά την 1.1.2001 πρώτη
ημέρα λειτουργίας του, με βάση τα στοιχεία των οντοτήτων που συνενώνονται σε αυτόν. Η απογραφή διενεργήθηκε
με βάση την απόφαση 74445/29.12.2010 του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

1.2 Δήμοι που συνενώθηκαν και λογιστικό σύστημα

Ο Δήμος  Ειδυλλίας δημιουργήθηκε από τη συνένωση ενός Δήμου και τριών  Κοινοτήτων του «Καποδίστρια». Οι
οντότητες  που συνενώθηκαν είναι οι εξής:

1.3 Επιτροπή Απογραφής

Η Επιτροπή Απογραφής που ορίστηκε για το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας , εμφανίζεται στη συνέχεια.

1.4 Συνεργάτες

Για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου στη διαδικασία της απογραφής, συστάθηκαν και λειτούργησαν και άλλες
επικουρικές τους έργου της απογραφής επιτροπές.

1.5 Χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης της απογραφής

Η απογραφή ξεκίνησε στις  και ολοκληρώθηκε στις 28/2/2011 σε ότι αφορά τη σύνταξη των πρωτοκόλλων. Μέχρι
την 13η/7/2012 είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των αποτιμήσεων και της σύνταξης του Ισολογισμού Απογραφής.
Σε ότι αφορά τη χρονική απόκλιση στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής έναρξης της 1ης.1.2011, σε σχέση
με τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης, αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι συνενώθηκαν οντότητες με διαφορετικά
μεταξύ τους λογιστικά και μηχανογραφικά συστήματα  και συγχρόνως με το έργο της απογραφής το προσωπικό που
συμμετείχε έπρεπε να διεκπεραιώσει την τρέχουσα και επείγουσα δουλειά καθώς και ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών
εργασιών, όπως ενοποίηση μηχανογραφικών και λογιστικών συστημάτων, σύνταξη τεχνικού προγράμματος,
προϋπολογισμού κλπ.

1.6 Πρωτόκολλα απογραφής

Κατά τη διάρκεια της απογραφής συντάχθηκαν   πρωτόκολλα – έγγραφα παράδοσης- παραλαβής. Τα πρωτόκολλα -
έγγραφα που συντάχθηκαν κατά συνενούμενο  Δήμο, εμφανίζονται στη συνέχεια.
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1.7 Τρόπος διενέργειας της απογραφής

Η έννοια «απογραφή» στη συνείδηση των περισσότερων είναι ταυτισμένη με την έννοια της φυσικής καταμέτρησης.
Στην πραγματικότητα όμως μόνο ένα τμήμα των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων που απογράφονται
αφορούν φυσική καταμέτρηση. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα απογραφόμενα στοιχεία προκύπτουν από έγγραφα ή
υπόλοιπα λογαριασμών.
Για να υπάρχουν όμως λογιστικά υπόλοιπα σε λογαριασμούς όπως τα πάγια, οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις κ.λ.π.,
πρέπει να τηρείται διπλογραφική λογιστική. Κατά συνέπεια η απογραφή έναρξης του Δήμου σε ότι αφορά τον τρόπο
που έγινε, ήταν και συνάρτηση του τρόπου λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών των οντοτήτων που
συνενώθηκαν. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο τρόπος που έγινε η απογραφή κατά πρωτόκολλο που συντάχθηκε.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα γίνει η απογραφή, για να εμφανιστούν λογιστικά τα σχετικά στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, αυτά πρέπει να αποτιμηθούν. Το λογιστικό πλαίσιο (ΠΔ 315/99) προβλέπει
συγκεκριμένους τρόπους αποτίμησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα μεγέθη σε έναν Ισολογισμό είναι
«προσεγγίσεις» της αξίας των σχετικών στοιχείων και όχι η αξία τους καθεαυτή, η οποία μπορεί διαρκώς να
μεταβάλλεται. Παρότι προβλέπονται ειδικές μέθοδοι αποτίμησης για κάθε λογαριασμό, είναι φυσικό και αποδεκτό
όταν γίνεται αρχική εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Οι μέθοδοι που
δυνητικά μπορεί να γίνει η αποτίμηση των επιμέρους λογαριασμών, εμφανίζονται συνοπτικά στη συνέχεια. Πρέπει να
σημειωθεί ότι σκοπός αυτής της παραγράφου είναι να δοθεί η βασική πληροφόρηση αναφορικά με τις αποτιμήσεις και
όχι να γίνει θεωρητική ανάλυση σε αυτό το ζήτημα.
Στη συνέχεια εμφανίζεται ο τρόπος που έγινε η αποτίμηση της πάγιας περιουσίας των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων  κατά πρωτόκολλο – έγγραφο  που συντάχθηκε.
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1.8 Λογιστικό σχέδιο

ΟΔήμος   που συνενώθηκε εφάρμοζε σύμφωνα με όσα αναφέρονται και παραπάνω το διπλογραφικό και οι
Κοινότηες το απλογραφικό  σύστημα.
Για να γίνει η ενοποίηση σε λογιστικό επίπεδο ήταν απαραίτητο να υπάρξει για το δήμο και κοινότητες που
συνενώθηκαν ένα ενιαίο σχέδιο σε όλες τις βαθμίδες ανάπτυξης. Κατά συνέπεια τα ισοζύγια που
χρησιμοποιήθηκαν για την ενοποίηση, είναι αυτά που προέκυψαν από τη διαμόρφωση ενός ενιαίου σχεδίου
λογαριασμών για  τις οντότητας που συνενώθηκαν.

1.9 Δυσκολίες κατά τη διενέργεια της απογραφής

Η διενέργεια της απογραφής δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες σε ότι αφορά τη συμβολή των μελών της
επιτροπής και των καθ’ ύλην αρμοδίων στελεχών, εκτός φυσικά από την εργασιακή πίεση που επέβαλλαν τα
αυστηρά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής της.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

2.1 Βασικά λογιστικά μεγέθη Ενεργητικού και Παθητικού
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Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι ισολογισμοί έναρξης των οντοτήτων  που συνενώθηκαν καθώς και ο
ισολογισμός έναρξης του νέου Δήμου που δημιουργήθηκε από την συνένωση.

Μία πιο συνοπτική εικόνα των πιο πάνω μεγεθών εμφανίζεται στη συνέχεια.
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3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3.1  Προτάσεις διευθέτησης εκκρεμοτήτων

Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικό, παραστατικό πίνακα με τις εκκρεμότητες της απογραφής για διευθέτηση και
τις διευθύνσεις του νέου Δήμου που θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργώντας  με το προσωπικό τους ή με
συνεργασία με το προσωπικό των άλλων διευθύνσεων.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Να προσδιοριστούν τα μη βεβαιωθέντα έσοδα  μέχρι
31/12/2010 που δεν περιλαμβάνονται στην διενεργηθείσα
απογραφή.

Χ

Να καταχωρηθούν σε λογαριασμούς τάξεως οι μη λογισμένες
δεσμεύσεις προς τρίτους

Χ

Να ελεγχθεί η νομιμότητα των λογισμένων ή  τιμολογημένων
μέχρι 31.12.2010 υποχρεώσεων. Όσες δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις νομιμότητας ή μεταφέρονται στα βιβλία από
παλαιές χρήσεις να τεθούν υπόψη της διοίκησης του Δήμου για
λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξυπηρέτησή τους

Χ

Να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
διαρκούς παρακολούθησης  των εκκρεμών νομικών υποθέσεων
το οποίο να καταγράφει σε διαρκή βάση όλες τις εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του Δήμου με ποσοτική
εκτίμηση της πιθανολογούμενης ζημιάς όταν τελεσιδικήσουν.

Χ

Να αναλυθούν τα  ταμειακά  διαθέσιμα με αξιόπιστο τρόπο σε
τακτικά – ειδικευμένα και ανειδίκευτα για όλες τις ενότητες. Να
εξεταστεί κατά πόσο τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα
καλύπτουν τα ειδικευμένα που θα υπολογιστούν σύμφωνα με
τα παραπάνω.

Χ

Να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ένα σύγχρονο
πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης των έργων και των
οικονομικών τους μεγεθών σε όλα τα στάδια, με τρόπο που η
διοίκηση του νέου Δήμου να έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις
σημαντικές πληροφορίες που τα αφορούν. Επειδή
εντοπίστηκαν αδυναμίες στην παρακολούθηση λογιστικά των
επιχορηγήσεων και στη σύνδεσή τους με τα συγκεκριμένα έργα
που αφορούν, θα πρέπει να παρακολουθούνται εφεξής στο νέο
Δήμο  σε ένα σωστό πληροφοριακό σύστημα, από τη στιγμή
της έγκρισής τους μέχρι την πλήρη είσπραξή τους και τη
διοχέτευσή τους για το έργο για το οποίο δόθηκαν.

Χ Χ

Να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει ένα Μητρώο Παγίων,
προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες του νέου Δήμου. Κάθε
πάγιο θα πρέπει να «δένεται» με την πηγή χρηματοδότησής
του, ειδικά αν πρόκειται για επιχορηγούμενο πάγιο, όπως
συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις και για κάθε κτίριο ή
οικόπεδο, θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη
βεβαίωση της κυριότητάς του ή τα βάρη που το βαρύνουν.
Επίσης κάθε κινητό πάγιο να είναι αριθμημένο και να
εμφανίζεται ο χώρος ή η υπηρεσία που το έχει «χρεωθεί.

Για τις εκτάσεις που εντοπίστηκαν από την επιτροπή
απογραφής και δεν περιλαμβάνονταν στα λογιστικά βιβλία των
τέως ενοτήτων να αποτελέσουν, σε μεταγενέστερο χρόνο,
αντικείμενο ειδικής έρευνας από επιτροπή η  οποία θα
απαρτίζεται από εξειδικευμένα άτομα (μηχανικούς,
τοπογράφους, δικηγόρους κλπ) και θα αναλάβει το έργο της
οριστικής αναγνώρισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
παραπάνω περιπτώσεων.

Χ Χ Χ

Ορισμένα αντικείμενα της απογραφής, κυρίως αυτά που
αφορούσαν ακίνητη και κινητή περιουσία (πχ οικόπεδα,

Χ Χ Χ
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κτίσματα, έπιπλα και σκεύη, μηχανήματα), δεν απογράφηκαν
με φυσική καταμέτρηση,  αλλά   με βάση πληροφορίες και
στοιχεία που λήφθηκαν  από τα λογιστικά βιβλία και λοιπά
αρχεία των οντοτήτων που συνενώθηκαν (πχ δηλώσεις σε
κτηματολόγια). Πρέπει μέσα στα διαδικαστικά και χρονικά
πλαίσια  που παρέχει η υπουργική  απόφαση (αρθ. 74445/10)
που διέπει την απογραφή, να απογραφεί  όλη η ακίνητη και
κινητή περιουσία  με  φυσικές καταμετρήσεις και τυχόν
διαφορές με τα λογιστικά βιβλία να τακτοποιηθούν αναλόγως.

Τα ακίνητα που καταγράφηκαν από τις μερίδες των
υποθηκοφυλακείων να συμφωνηθούν με τα αντίστοιχα των
λογιστικών βιβλίων. Τυχόν διαφορές να διερευνηθούν και να
τακτοποιηθούν αναλόγως.

Χ Χ Χ

Να απογραφούν όλα τα βασικά αποθέματα και να ενταχθούν
σε ένα σύστημα διαρκούς παρακολούθησής τους

Χ


