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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16/29-06-2011 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Κοζάνης
Απόφαση αριθµ. 356/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση Ισολογισµού Έναρξης Απογραφής 01-01-2011 ∆ήµου Κοζάνης»
Στην Κοζάνη σήµερα, 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη
και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κοζάνης, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μάρκου Φλώρου, µε αριθµό πρωτ.
47.061/24-06-2011, που δόθηκε στον καθένα Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από τα (41) µέλη
παραβρέθηκαν τα τριάντα έξη (36) ήτοι:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φλώρος Μάρκος
Τουµπουλίδου Παρθένα
Μπουµπόναρη Νικολέτα
Τσανακτσίδης Ευστάθιος
Παφίλης Εµµανουήλ
Γελαδάρης Χαράλαµπος
Παπαγεωργίου Ιωάννης
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Μαυροµατίδης ∆ηµήτριος
Αναστασούδης Αναστάσιος
Κυτίδης Κων/νος
Αποστολίδης Παναγιώτης
Κουϊµτζίδου Ελπίδα
Κυριακίδης Κων/νος
Τζέλλος Γεώργιος
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
Βλάχος Νικόλαος
Βαρέκας Αθανάσιος
Βακωνάκη-Χάϊδου Αθανασία
Κακουλίδου Ειρήνη

Α/Α
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σαββίδου-Εµµανουηλίδου Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Νικόλαος
Βασδάρης Θεόδωρος
Μουταφίδου Σουλτάνα
Νανοπούλου Άννα
Βαβλιάρας Γεώργιος
Κύρινας Απόστολος
Ανουλίδης Κων/νος
Τοπαλίδης Γεώργιος
Εµποροπούλου Παρθένα
Τζουµερκιώτης Γρηγόριος
Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
∆εµιρτζίδης Βασίλειος
Μητσιάκος Ιωάννης
Τσιρέκας Κων/νος
Ιωαννίδης Ελευθέριος

Α/Α

Απόντες

1.
2.
3.
4.
5.

Πουτακίδης Κων/νος
Πεχλιβανίδης Σάββας
Κάτανας Γεώργιος
Χατζηµανώλης Στυλιανός
Τσανακτσίδης Κυριάκος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν,
αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων:
Παρόντες: 1) Πεσλής Ζήσης, ∆ηµοτικής Κοινότητας Κοζάνης,
Απόντες: 1) Τσιώγκας Γεώργιος, ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρόκου, 2) Κουφαλέξη
–Καραµανώλα Ματίνα, ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιανής.
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Αντωνιάδου Ελένη, Τ.Κ. Νέας Νικόπολης, 2)Σιαµπανοπούλου
Μελποµένη, Τ.Κ. Χρωµίου.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του ∆.Σ. κ. Μάρκου
Φλώρου. Ο ∆ήµαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του ∆ήµου Κοζάνης
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ∆Ε1, για την τήρηση των Πρακτικών.
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και του
∆ηµάρχου που έγινε αποδεκτή οµόφωνα, συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 10ο,
1ο, 2ο , 8ο, 3ο………..13ο.
Ο κ. Πρόεδρος για το 2ο θέµα έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο κα
Τουµπουλίδου Παρθένα η οποία εισηγήθηκε τα εξής:
«…….Σήµερα εµείς ερχόµαστε να ολοκληρώσουµε την διαδικασία η οποία
ξεκίνησε στην αρχή της χρονιάς. Θυµίζω βάση των εγκυκλίων και των
υπουργικών αποφάσεων µπήκαµε στη διαδικασία της απογραφής των πέντε
δηµοτικών ενοτήτων µε στόχο αυτής της προσπάθειας την αποτύπωση των
οικονοµικών συνθηκών έναρξης του Καλλικρατικού δήµου Κοζάνης και
ζητούµενο τη σύνταξη του ισολογισµού έναρξης της νέας αυτοδιοικητικής
περιόδου. Το θέµα δηλαδή που συζητάµε σήµερα. Θυµίζω ότι τα στοιχεία τα
οποία χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα στοιχεί αυτά που κατέδειξε η απογραφή. Οι
ισολογισµοί των πέντε δηµοτικών ενοτήτων οι οποίοι συντάχθηκαν πλήρως από
τις υπηρεσίες σ’ αυτή τη χρονική στιγµή παρότι δεν απαιτείται. Θυµάστε οι
παλιότεροι ότι από τον κώδικα ορίζεται µέχρι τον Σεπτέµβριο η σύνταξη των
ισολογισµών, κι αυτό έγινε γιατί από τη στιγµή που αποτέλεσαν στοιχείο στο
οποίο έπρεπε να στηριχθούµε θεωρήσαµε ότι ήταν η καταλληλότερη στιγµή να
υπηρετήσουµε εµπράκτως τόσο την ασφαλή αποτύπωση όσο κυρίως το θέµα
της διαφάνειας για τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία έχουµε καταγράψει και
καταδείξει. Εποµένως, σήµερα πρόεδρε µιλούµε, για τον ισολογισµό έναρξης της
Καλλικρατικής περιόδου του 2011 και ξανατονίζω ότι οι ισολογισµοί της χρήσης
του 2010 για την κάθε δηµοτική ενότητα θα έρθει όπως ο κώδικας ορίζει διακριτά
µε εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής στο δηµοτικό συµβούλιο. Επίσης ένα
άλλο στοιχείο, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την σηµερινή σύνταξη, ήταν
οποιοδήποτε χρειάστηκε προκειµένου να αναζητηθούν τα στοιχεία τα οποία
έχουµε να αποτυπώνονται. Μία προσπάθεια η οποία δεν ήταν καθόλου εύκολη,
θυµίζω ότι ζητήσαµε την παράταση προκειµένου να κλείσουµε το κοµµάτι των
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παγίων και της ακίνητης περιουσίας. Χρειάστηκε αναζήτηση ενταλµάτων,
χρειάστηκαν επιτόπιοι έλεγχοι και αναζητήσεις και οφείλω να ευχαριστήσω το
σύνολο των υπηρεσιών που συνεργάστηκαν για να έχουµε αυτό το αποτέλεσµα
και σαν υπηρεσίες και την οικονοµική και την τεχνική, αλλά και τον κάθε ένα και
την κάθε µία χωριστά οι οποίοι πραγµατικά υπερέβαλλαν τον εαυτό τους γιατί
όπως βλέπετε δεν ήταν ένα και δύο τα πράγµατα που έτρεχαν αυτό το διάστηµα
παράλληλα και έπρεπε να ολοκληρωθούν…………».
Στη συνέχεια ο συνεργάτης του ∆ήµου κ. Μάρας Χαρίλαος αναφέρθηκε στα
στοιχεία του Ισολογισµού έναρξης Απογραφής 01-01-2011 του ∆ήµου Κοζάνης.
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις από τους δηµοτικούς συµβούλους οι οποίες
απαντήθηκαν από την Κα Τουµπουλίδου τον κ. Μάρα και τον κ. Βαντσιώτη
Αναστάσιο υπάλληλο του ∆ήµου Κοζάνης.
Ακολούθως δόθηκε ο λόγος στον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Βαρλάµη Βασίλειο ο
οποίος και ανέγνωσε την έκθεση που συνέταξε.
Έγιναν ερωτήσεις και απαντήθηκαν από τον ίδιο.
Η δηµοτική σύµβουλος Νανοπούλου Άννα, ανέφερε ότι «……..Ο Ισολογισµός
είναι εικονικός. Υπάρχουν περισσότερες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις…
Η µία είναι η πλευρά του πόσο αυτός ο ισολογισµός αποτυπώνει πράγµατι την
πραγµατική κατάσταση. Θα έλεγα ότι από µόνος του, όπως αποδείχθηκε και µε
τον πιο επίσηµο τρόπο ήδη στην προηγούµενη συνεδρίασή µας, όπου µας
φέρατε ότι το ίδιο το υπουργείο εσωτερικών διαπιστώνει ότι κακώς δεν έχουν
αποτυπωθεί 28.500.000 και ζητάει για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισµός να
µπουν ως δάνειο το οποίο θα παρθεί εάν θα µπορούσε να πάρει αυτός ο ήδη
υπερδανεισµένος δήµος δάνειο και το πρόβληµα που δηµιουργεί…… Έτσι
συστηµατικά όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια στο δήµο Κοζάνης
δε γίνεται ξεκαθάρισµα αυτών των ανείσπρακτων και αβέβαιων απαιτήσεων για
να µπαίνουν ακριβώς ως απαιτήσεις και να ισοσκελίζουν τις τρύπες………
Τι αποτυπώνει ο ισολογισµός; Αποτυπώνει ότι τον υπερχρεώσατε κατά έναν
τρόπο πολιτικά επιλήψιµο, γιατί αυτό δεν έγινε επειδή σήµερα µπορούµε και
κερδίζουµε κάτι από την υπερχρέωση, αλλά γιατί, ο δήµος της Κοζάνης έπαιρνε
δάνεια ως µη όφειλε για καταναλωτικές ανάγκες, όπως εδώ ζητούσε τη
συναίνεσή µας για να πληρώσει προµηθευτές, φόρους, τέλη, προσαυξήσεις,
εισφορές που πάντα αφήνατε στα ταµεία των υπαλλήλων και όχι δάνεια αυτά
που ήταν για αναπτυξιακούς σκοπούς……….Για τους παραπάνω λόγους
καταψηφίζουµε τον ισολογισµό έναρξης απογραφής».
Ο ∆.Σ. Μητσιάκος Ιωάννης ανέφερε τα εξής:……. «∆εν µπορούµε αυτή τη
στιγµή να πούµε ότι µε βάση τον ισολογισµό και µε βάση τις εισηγήσεις που
ακούστηκαν να έχουµε κάποιες οικονοµικές ατασθαλίες ή οτιδήποτε στα χέρια
µας είναι να έχουµε µία τέτοια εικόνα………. Η δική µας η κριτική έχει να κάνει,
αγαπητοί συνάδελφοι, µε αυτό που κάθε φορά κάνουµε. Με την κριτική
τοποθέτηση πάνω στο πολιτικό ζήτηµα. ∆ηλαδή τι πολιτική εφάρµοζε εφαρµόζει
το δηµοτικό συµβούλιο µέχρι σήµερα……….. Καταψηφίζουµε τον ισολογισµό
έναρξη απογραφής».
Ο ∆.Σ. Ιωαννίδης Ελευθέριος ανέφερε τα εξής:………. «Το όλο ζήτηµα έχει
δύο πλευρές, τη µία πλευρά που έχει να κάνει µε τον ισολογισµό ως µία
φωτογραφία µιας οικονοµικής κατάστασης του δήµου κατά την 31/12/2010 πέρα
από τις όποιες επιφυλάξεις, ειπώθηκαν προηγουµένως έγιναν και ερωτήσεις,
νοµίζω είναι αυτή….. Στο σκέλος που ψηφίζουµε την εικόνα την φωτογραφία αν
αποτυπώνει, δεν έχω να πω πολλά ειπώθηκαν κάποια, είχα κι εγώ κάποιες
απορίες επιφυλάξεις, δε νοµίζω όµως ότι µπορεί να σηκώσει κουβέντα δεν είµαι
και απόλυτα σίγουρος έχω κι εκεί τις επιφυλάξεις αλλά έχω ένα πρόβληµα να το
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ψηφίσω. Αλλά µε την διάσταση που έχει µπει λυπάµαι δεν µπορώ να το
ψηφίσω».
Ακολούθως ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα εξής:
«Πρόεδρε, πρέπει κάποια στιγµή σε αυτή την αίθουσα να αποφασίσουµε αν
είµαστε πολιτικό όργανο ή είµαστε τεχνοκρατικό όργανο. Και εννοώ µε αυτό, αν
θα συνεχίσουµε να βλέπουµε κάποια πράγµατα, όταν συζητούµε τα οικονοµικά
είτε συζητούµε το ζήτηµα της απογραφής τις προάλλες, του προϋπολογισµού
πρόσφατα, της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, σήµερα το θέµα του
ισολογισµού. Λοιπόν, πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε ότι είµαστε ένα πολιτικό
όργανο, πολιτικές αποφάσεις παίρνουµε και γι’ αυτές κρινόµαστε. Κανένας δεν
είναι υπεράνω της κρίσης, αλλά έτσι, πρέπει να πάψουµε να συµπεριφερόµαστε
σαν Β΄ διαλογής λογιστές. ∆εν µπορεί να κινδυνολογούµε από τη µια για το τι θα
γίνει η δηµοτική επιχείρηση αν καταπέσουν οι εγγυήσεις κ.τ.λ. και να µην
κάνουµε κουβέντα, πραγµατικά κουβέντα γι’ αυτά που µε νόµο η βουλή των
Ελλήνων έχει αναγνωρίσει σαν υποχρεώσεις προς την αυτοδιοίκηση.
………Σωστά επισήµανε ο Λευτέρης στην τελευταία παρέµβασή του το ότι
κάποιοι εδώ συµπεριφέρονται σαν ο υποφαινόµενος ή αυτή η παράταξη να ήταν
υπόλογη για όλη αυτήν την κατάσταση ή για όλη την προηγούµενη διαχείριση.
Είναι προφανές το ότι προερχόµαστε από συνένωση 5 καποδιστριακών δήµων,
η παρούσα κατάσταση αποτυπώνει την κατάσταση 31/12 και µε βάση αυτήν
πρέπει να πορευτούµε……….Εγώ, αυτό που ισχυρίζοµαι και γι’ αυτό είπα,
όπως είπα και στη συζήτηση της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού και το
ισχυρίζοµαι και σήµερα, εγώ είµαι απόλυτα περήφανος για την πορεία µας στον
Καποδιστριακό δήµο Κοζάνης.…….Είχα την ευκαιρία να πω ένα νούµερο,
έχουµε ενταγµένα έργα, εκτελούµε έργα, 32 εκατοµµύρια ευρώ και το επόµενο
διάστηµα, αν όποτε ευδοκήσει η κυβέρνηση και τα αρµόδια όργανα, από
µεθαύριο ο αιρετός περιφερειάρχης απ’ την 1η Ιουλίου να τρέξει µε ποιο
γρήγορους ρυθµούς το ΕΣΠΑ………Τα νούµερα είναι τα ίδια, πριν
παρουσιάστηκαν µε τη µορφή της απογραφής, στην ισοσκέλιση
παρουσιάστηκαν µε την ισοσκέλιση, σήµερα παρουσιάζονται µε τη µορφή και µε
τους κανόνες που πρέπει να διέπουν έναν ισολογισµό. Είναι οι ίδιοι αριθµοί,
τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. ……Ο δήµος Κοζάνης ήταν από αυτούς
που ελέγχονταν από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, είναι απ’ τους
δήµους που δεν είχαµε ποτέ πρόβληµα σε καµιά διαδικασία ελέγχου και σε αυτό
το σηµείο δε δέχοµαι κανενός είδους σχόλιο……… Ξέρουµε πάρα πολύ καλά
ποιο είναι το ύψος των δανείων που χρειάζεται ο δήµος Κοζάνης, αυτό θα
επιδιώξουµε το επόµενο διάστηµα, να πείσουµε και τη νέα ηγεσία του
υπουργείου εσωτερικών ούτως ώστε σε συνεργασία πολιτείας, ταµείο
παρακαταθηκών και αυτοδιοίκησης να οδηγηθούµε σε επιλογές οι οποίες θα
διευκολύνουν το δήµο για καλό των πολιτών µας και µόνο».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες
απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Στη συνέχεια το θέµα τέθηκε σε ψηφοφορία:
Υπέρ ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Οι ∆.Σ. 1)Νανοπούλου Αν., 2)Βαβλιάρας Γ., 3)∆εµιρτζίδης Β., 4)Κύρινας Απ.,
5)Ανουλίδης Κ., 6)Τοπαλίδης Γ., 7)Εµποροπούλου Π., 8)Τζουµερκιώτης Γρ.,
9)Ρουσιάδου Στ., 10)Μητσιάκος Ι., και 11)Τσιρέκας Κ. ψήφισαν κατά.
Ο ∆.Σ. Ιωαννίδης Ελ. δήλωσε παρών.
Το Συµβούλιο αφού πήρε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Αντιδηµάρχου Κας Παρθένας Τουµπουλίδου.
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2. Την αριθµ. 28/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Κοζάνης µε την οποία καταχωρήθηκε η απογραφή έναρξης στο βιβλίο
απογραφών και ισολογισµών του ∆ήµου Κοζάνης και ορίστηκε ο ορκωτός
ελεγκτής – λογιστής και ο αναπληρωτής αυτού για τον έλεγχο της απογραφής
έναρξης του ∆ήµου Κοζάνης.
3. Την Εισηγητική Έκθεση Απογραφής Έναρξης της Επιτροπής που
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 06/306 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κοζάνης σύµφωνα
µε τις διατάξεις της 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τέυχος Β’)
απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆.
4. Την Κατάσταση Απογραφής – Ισολογισµός Έναρξης 01/01/2011 η οποία
συνοδεύεται από την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή κ. Βασίλειου Η. Βαρλάµη.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 και την αριθµ.
74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τέυχος Β’) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α &
Η.∆., κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
Α. Εγκρίνει:
Την Εισηγητική Έκθεση Απογραφής Έναρξης του ∆ήµου Κοζάνης η οποία έχει
ως εξής:

« Απογραφή έναρξης 01/01/2011 »
Ο ∆ήµαρχος Κοζάνης µε την 06/306 απόφασή του, ενέκρινε τον
ορισµό των µελών της παρακάτω επιτροπής : ( επιτροπή απογραφής της
∆ηµοτικής περιουσίας ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 315/99 (ΦΕΚ 302/30 –
12 – 1999 Τεύχος Α ΄ ) και της µε αριθ. Πρωτ. 74445/29-12-2010 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περ’ι
καθορισµού της διαδικασίας και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης
φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και
διαθεσίµων χρηµατικών µέσων των δήµων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’).
Η επιτροπή απογραφής έναρξης αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη :
1) Τουµπουλίδου Παρθένα, Αντιδήµαρχο Πρόεδρος της Επιτροπής
2) Καραπάτσιο Ευάγγελο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο πλειοψηφίας
3) Ρουσιάδου Στέλλα, ∆ηµοτική Σύµβουλο µείζονος µειοψηφίας
4) Τζήµκα Χαρίσιο, νοµικός µε πάγια αντιµισθία
5) Βαντσιώτη Αναστάσιο, υπάλληλο ∆ήµου Κοζάνης
6) Παγούνη Αικατερίνη, υπάλληλο ∆ήµου Κοζάνης
7) Καραλιώτα Χρήστο, υπάλληλο ∆ήµου Κοζάνης
8) Μελίδη Αναστάσιο, υπάλληλο ∆ήµου Κοζάνης
9) Τσιώγκα Ιωάννη, υπάλληλο ∆ήµου Κοζάνης
10) Σοτολίδη Ιωάννη, υπάλληλο ∆ήµου Κοζάνης
11) Μπιλιώνη Γεώργιο, διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Κοζάνης
διενέργησε την απογραφή σε τέσσερις φάσεις σύµφωνα µε την
Υ.Α.74445/29.12.2010 και κατέγραψε τα οικονοµικά στοιχειά στην έκθεση
απογραφής και στην συγκεντρωτική κατάσταση .
Για την σύνταξη του ισολογισµού έναρξης ελήφθησαν υπόψη πρωτίστως τα
στοιχεία της επιτροπής απογραφής και όπου αυτά δεν ήταν επαρκή τα εξής:
• τα αρχεία των ∆ήµων
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•
•
•

•
•

αντικειµενικές
αξίες
των
περιουσιακών
στοιχείων
που
πραγµατοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου
Τα λογιστικά βιβλία και τα µητρώα παγίων του ∆ήµου Κοζάνης ,
Ελλησπόντου και Ελίµειας που τηρούσαν το διπλογραφικό σύστηµα.
Τα πρωτογενή παραστατικά ( Ενταλµ. Πληρωµής και τιµολόγια ∆Α) των
πρώην δήµων Αιανής και ∆.Υψηλάντη , για τα έτη από το 1999 µέχρι και
2010 για την καταγραφή των παγίων που δεν κατέγραψε η επιτροπή
απογραφής.
Βεβαιωτικούς καταλόγους που υπάρχουν
Τους ισολογισµούς των συνενωµένων δήµων.

Μέθοδοι αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν
Για τους ∆ήµους που τηρούσαν τα βιβλία τους σύµφωνα µε το
διπλογραφικό σύστηµα δεν έγινε καµιά περαιτέρω επεξεργασία και αποτίµηση
των παγίων περιουσιακών στοιχείων και η αποτύπωση τους βασίστηκε στην
αποτίµηση που είχε γίνει κατά την έναρξη τήρησης των βιβλίων των ∆ήµων
σύµφωνα µε το Π.∆. 315/99 (διπλογραφικό).
Για τους ∆ήµους που δεν τηρούσαν τα βιβλία τους σύµφωνα µε το
διπλογραφικό σύστηµα η αποτίµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους
έγινε :
• Η αποτίµηση των ακινήτων έγινε µε το σύστηµα του αντικειµενικού

•
•

προσδιορισµού αξιών που εφαρµόζεται από τις ∆.Ο.Υ. και µε την χρήση
των αντίστοιχων κατά περίπτωση εντύπων ( Κ1 – Κ9 ) και ( ΑΑ – ΓΗΣ ).
Τα οικόπεδα και οι εκτάσεις που βρίσκονται εντός σχεδίου (οικισµού)
αποτιµήθηκαν µε αξία µνείας 0,01 για το σύνολο της έκτασης τους.
Τα στοιχεία προσδιορισµού της ύπαρξης των ακινήτων και του εµβαδού
τους µας δόθηκαν από την τεχνική υπηρεσία.

Για την αποτίµηση των κοινοχρήστων συγκεντρώσαµε τα στοιχεία
κόστους από τους απολογισµούς του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων , των τελευταίων 12 χρόνων και αφαιρέσαµε τις
αναλογούσες αποσβέσεις , όπως αυτές ορίζονται στο Π.∆. 315/99 και
στον οδηγό απογραφής έναρξης του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης .
• Τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό κατασκευή αποτιµήθηκαν
µε βάση το κόστος κατασκευής όπως αυτό εµφανίζεται στα καθολικά
εξόδων και τα πρωτογενή παραστατικά τους . Επειδή αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη , δεν έχουν γίνει
αποσβέσεις .
• Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως
εµφανίζονται στον ισολογισµό έναρξης µε της αξία κτήσης τους µειωµένη
µε τις αποσβέσεις που αναλογούν . Οι αξίες κτήσεις βρέθηκαν από τα
καθολικά βιβλία εξόδων του ∆ήµου και τα πρωτογενή παραστατικά
(τιµολόγια των προµηθευτών και Ενταλµ. Πληρ.).
• Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποσβεστεί µέχρι 31/12/2010
εµφανίζονται µε αναπόσβεστη αξία µνείας ενός λεπτού. ( 0,01 ευρώ)
• Τα πάγια που αγοράστηκαν εντός του έτους 2010 απογράφηκαν µε την
αξία κτήσης τους από τα αντίστοιχα τιµολόγια αγοράς .
• Οι αποσβέσεις έγιναν µε βάση τις διατάξεις του Π.∆. 100/98 .
Για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων του ∆ήµου:
Προσδιορίστηκαν για µεν του ∆ήµους από το Υπόλοιπο του Κ.Α. 30 της Γενικής
Λογιστικής των τηρούµενων βιβλίων σύµφωνα µε το ∆ιπλογραφικό Σύστηµα
αφού διαπιστώθηκε , όπου ήταν δυνατόν η συµφωνία µε την αναλυτική τους
αποτύπωση στη ∆ηµόσια Λογιστική και για δε τους πρώην ∆ήµους που δεν
τηρούσαν διπλογραφικό σύστηµα, βρέθηκαν στοιχεία από τους βεβαιωτικούς
•
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καταλόγους της τελευταίας κλειόµενης χρήσης την 31-12-2010. Οι διαφορές που
εντοπίστηκαν µεταξύ της αρχικής απογραφής και των τελικών ισολογισµών
σύµφωνα µε την Υ.Α 74445/29.12.2010 τακτοποιήθηκαν στον ισολογισµό
έναρξης απογραφής 1/1/2011 του νέου ∆ήµου.
Για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων του ∆ήµου:
Προσδιορίστηκαν για µεν του ∆ήµους από το Υπόλοιπο των Κ.Α.
45,50,52,53,54,55 της Γενικής Λογιστικής των τηρούµενων βιβλίων σύµφωνα µε
το ∆ιπλογραφικό Σύστηµα αφού διαπιστώθηκε η συµφωνία µε την αναλυτική
τους αποτύπωση στη ∆ηµόσια Λογιστική και για δε τους πρώην ∆ήµους που
δεν τηρούσαν διπλογραφικό σύστηµα, βρέθηκαν στοιχεία από καταστάσεις και
τιµολόγια της τελευταίας κλειόµενης χρήσης την 31-12-2010. Οι διαφορές που
εντοπίστηκαν µεταξύ της αρχικής απογραφής και των τελικών ισολογισµών
σύµφωνα µε την Υ.Α 74445/29.12.2010 τακτοποιήθηκαν στον ισολογισµό
έναρξης απογραφής 1/1/2011 του νέου ∆ήµου.

Αποτελέσµατα απογραφής του ∆ήµου Κοζάνης στις 31/12/2010
Ισολογισµός Έναρξης 01/01/2011
Σύµφωνα µε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ( Π.∆. 315/99 )

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Περιέχει όλους τους υπολογαριασµούς που αφορούν τις ασώµατες
ακινητοποιήσεις και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως όπως διαγραφές οφειλών
παλαιοτέρων ετών και τα λογισµικά προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στοιχεία από τα µητρώα παγίων , εντάλµατα και τιµολόγια των ετών 1999-2010
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Αξία κτήσης
Συνολική απόσβεση
Αναπόσβεστη αξία
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

4.016.069,62
2.851.349,17
1.164.720,45
Αξία
κτήσης

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ
158.729,30
158.729,30
0,00
Συνολική
απόσβεση

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΟΣ
∆.ΥΨΗΛΑΑΝΤΗ

832.521,33

24.815,46

9593,83

271.481,60

24.815,46

0,13

561.039,73

0,00

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ
9593,96

Αναπόσβεστη
αξία
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5.041.729,67

3.315.969,36

1.725760,31

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώµατες ακινητοποιήσεις
1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
Περιέχει όλους τους υπολογαριασµούς που αφορούν τις
ακινητοποιήσεις , τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και µελέτες

ασώµατες

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΟΣ
∆.ΥΨΗΛΑΑΝΤΗ

Αξία κτήσης

526.328,31

882.838,58

Συνολική απόσβεση

414.593,64

636.953,53

484.897,31

111.734,67

245.885,05

511.150,72

Αναπόσβεστη αξία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία
κτήσης

Συνολική
απόσβεση

2.405.214,92

1.536.444,48

996.048,03

Αναπόσβεστη
αξία
868.770,44

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Περιέχει όλους τους υπολογαριασµούς που αναφέρονται σε κάθε µορφή
πάγιων ( µόνιµων ) και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Ειδικότερα αναφέρεται
σε πλατείες , πάρκα , παιδότοπους , οδούς , οδοστρώµατα , πεζοδρόµια
,ορυχεία ,µεταλλεία ,αγροί ,κτίρια , κτηριακές εγκαταστάσεις ,εγκαταστάσεις
ηλεκτροφωτισµού, λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,µηχανήµατα
,µεταφορικά µέσα ,επιπλά και ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση (µη ολοκληρωµένα
έργα).
Οι κοινόχρηστοι χώροι για τους τρείς ∆ήµους δεν αποτιµώνται µε
αξία γης. Αποτιµώνται τα υπερκείµενα έργα
και στοιχεία έχουν
καταγραφεί από το µητρώο παγίων και τα λογιστικά βιβλία των τριών
∆ήµων . Τα ποσά των παραπάνω υπολογαριασµών αφορούν εργασίες
για έργα που έχουν ολοκληρωθεί
ή βρίσκονται σε εξέλιξη µέχρι
31/12/2010 και τα ποσά των αποσβέσεων , που έγιναν , υπολογίστηκαν
σύµφωνα µε τον οδηγό απογραφής του ΥΠΕΣ∆∆Α και το Π∆ 100/98.
Οι κοινόχρηστοι χώροι για τους δύο ∆ήµους που δεν τηρούσαν
διπλογραφικό σύστηµα
έχουν αποτιµηθεί µε το σύστηµα του
αντικειµενικού προσδιορισµού σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δόθηκαν
από την τεχνική υπηρεσία και τα υπερκείµενα έργα της τελευταίας
δωδεκαετίας από τα πρωτογενή παραστατικά . ( Τιµολόγια – Εντάλµατα
Πληρωµής). Τα ποσά των παραπάνω υπολογαριασµών αφορούν
εργασίες για έργα που έχουν ολοκληρωθεί από 1/1/1999 µέχρι 31/12/2010
και τα ποσά των αποσβέσεων , που έγιναν , υπολογίστηκαν σύµφωνα µε
τον οδηγό απογραφής του ΥΠΕΣ∆∆Α και το Π.∆. 100/98 .
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α
ΓΗΠΕ∆Α- ΟΙΚΟΠΕ∆Α
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση
Αναπόσβεστη αξία

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

37.639.485,13

1290376,08

1.275.763,98

5.644.363,28

640.717,97

37.639.485,13

1290376,08

1.275.763,98

5.644.363,28

640.717,97

-

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

ΓΗΠΕ∆Α

κτήσης

απόσβεση

αξία

46.490.706,44

0

46.490.706,44

ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΠΑΡΚΑ-ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση
Αναπόσβεστη αξία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

8.198.870,69

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ
978.603,07

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

594.943,17

220.533,86

231.570,72

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

2.667.885,24

288.477,15

270.977,96

168.237,75

122.503,61

5.530.985,45

690.125,92

323.965,21

52.296,11

109.067,11

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

10.224.521,51

3.518.081,71

6.706.439,80

Ο∆ΟΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

21.278.174,40

1.946.022,98

799.696,22

5.582.630,18

2.642.341,12

8.788.431,46

631.004,97

308.439,38

2.381.518,91

805.516,10

Αναπόσβεστη αξία

12.489.742,94

1.315.018,01

491.256,84

3.201.111,27

1.836.825,02

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

32.248.864,90

12.914.910,82

19.333.954,08

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Αξία κτήσης

1.477.838,28

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ
129.926,99

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ
10.841,23

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

545.151,77

368.242,82
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Συνολική
απόσβεση
Αναπόσβεστη αξία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

963.741,26

70.735,78

4.988,69

340.804,06

125.097,35

514.097,02

59.191,21

5.852,54

204.347,71

243.145,47

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

2.532.001,09

1.505.367,14

1.026.633,95

ΟΡΥΧΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΡΟΙ ΦΥΤΕΙΕΣ ∆ΑΣΗ

Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

4.668.126,52

95.042,58

974.898,28

6.702.103,08

2.848.544,70

0

0

0

1.343,88

0

Αναπόσβεστη αξία

4.668.126,52

95.042,58

974.898,28

6.700.759,20

2.848.544,70

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

κτήσης

απόσβεση

15.288.715,16

1.343,88

Αναπόσβεστη
αξία
15.287.371,28

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

50.199.517,12

4.381.235,66

3.840.353,02

10.499.180,63

3.189.518,20

46.456.698,90

3.162.303,40

3.473.904,29

3.048.231,42

2950196,32

Αναπόσβεστη αξία

3.742.818,22

1.218.932,26

366.448,73

7.450.949,21

239.321,88

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

72.109.804,63

59.091.334,33

13.018.470,30

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση
Αναπόσβεστη αξία

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

7.956.520,42

458.961,30

693.242,36

516.569,70

477.673,06

990.163,99

128.627,00

143.301,72

68.131,15

145.836,39

6.966.356,43

330.334,30

549.940,64

448.438,55

331.836,67
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

10.102.966,84

1.476.060,25

8.626.906,59

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

484.248,61

211.831,35

Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

1.393.080,67
930.897,88

41.127,50

86.047,13

225.572,44

68.207,27

Αναπόσβεστη αξία

462.182,79

100.539,66

251.813,51

258.676,17

143.624,08

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

141.667,16

337.860,64

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

2.568.688,43

1.351.852,22

1.216.836,21

ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

1.263.551,10

2.140.150,26

Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

11.594.678,11
3.790.073,99

686.348,85

96.069,75

613.894,41

878.470,47

Αναπόσβεστη αξία

7.804.604,12

771.747,36

3.423.622,21

649.656,69

1.261.679,79

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

1.458.096,21

Συνολική

3.519.691,96

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

19.976.167,64

6.064.857,47

13.911.310,17

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση
Αναπόσβεστη αξία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

20.565,20

16.704,55

6.722,02

11.941,74

13.843,18

4.762,81

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

37.269,75

∆ΗΜΟΣ

18.663,76

18.605,99
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ΜΗΧ/ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

1.091.415,93

63.627,17

28.141,49

679.963,21

490.950,12

803.396,55

21.859,65

27.827,02

378.469,76

287.733,25

Αναπόσβεστη αξία

288.019,38

41.767,52

314,47

301.493,45

203.216,87

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

κτήσης

απόσβεση

2.354.097,92

1.519.286,23

Αναπόσβεστη
αξία
834.811,69

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

1.183.517,83

80.777,75

Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

2.543.478,77

61.168,04

245.229,86

972.273,03

62.783,73

Αναπόσβεστη αξία

385.918,69

76.956,21

139.333,22

211.244,80

17.994,02

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

2.929.397,46

138.124,25

384.563,08

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

4.716.380,37

3.884.933,43

831.446,94

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

2.462.814,36

192.386,52

206.236,03

752.464,39

445.592,50

1.880.438,43

134.864,43

133.493,58

673.831,20

269.058,93

Αναπόσβεστη αξία

582.375,93

57.522,09

72.742,45

78.633,19

176.533,57

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

κτήσης

απόσβεση

αξία

4.059.493,80

3.091.686,57

967.807,23

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
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Αξία κτήσης
Συνολική
απόσβεση

28.586.968,23

1.888.488,68

2.633.118,56

0

0

0

0

0

Αναπόσβεστη αξία

28.586.968,23

1.888.488,68

2.633.118,56

0

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

κτήσης

απόσβεση

33.108.575,47

Αναπόσβεστη
αξία
0

33.108.575,47

ΣΥΝΟΛΑ

Αξία

Συνολική

Αναπόσβεστη

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

κτήσης

απόσβεση

αξία

258.223.468,87

95978822,29

162.248.646,58

ΙΙΙ.
Τίτλοι
πάγιας
επένδυσης
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

και

άλλες

µακροπρόθεσµες

Περιέχει όλους τους υπολογαριασµούς που αφορούν τις συµµετοχή σε
επιχειρήσεις και Ν.Π.∆.∆. και τις προβλέψει για υποτίµηση και υπερτίµηση.
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

29.347,03

0,00

10.332.315,22

0

20.667.024,46

ΣΥΝΟΛΟ

Τίτλοι πάγιας
επένδυσης

10.272.968,19

0,00

30.000,00

∆ιαφορές αποτίµησης

20.667.024,46

0

0,00

Προβλέψεις για υποτίµηση
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο

14.673,51

94.781,23

109.454,74
4.402,05

4.402,05
30.849.613,47

0,00

30.000,00

14.673,52

0,00

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
Περιέχει όλους τους υπολογαριασµούς που αναφέρονται οι
απαιτήσεις του ∆ήµου από ιδιώτες ( φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ) ,
Ελληνικό ∆ηµόσιο , Ν.Π.∆.∆. , ∆ηµόσιες επιχειρήσεις και Ο.Τ.Α. . Οι
απαιτήσεις του ∆ήµου προέρχονται από την δραστηριότητα του και πιο
συγκεκριµένα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών .
Οι απαιτήσεις του ∆ήµου Κ.Α. 30 της Γεν. Λογιστικής υπολογίστηκαν
εφόσον υπήρχαν στοιχεία µε βάση τις βεβαιωµένες και ανείσπρακτες οφειλές
ιδιωτών προς τον ∆ήµο . Βρέθηκαν σε µεγάλο ποσοστό οι βεβαιωτικοί
κατάλογοι ανά είδος οφειλής ( εσόδου ) για χρονικό διάστηµα 20 ετών για τα
έσοδα που δεν έχει παραγραφεί η απαίτηση της είσπραξης .

13

30.894.286,99

ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΛΠ-Χ64

Επισφαλείς απαιτήσεις είναι εκείνες που η είσπραξη τους είναι υπό
αµφισβήτηση . Η µη επιδεκτική είσπραξης απαίτηση , η απαίτηση δηλαδή
που δεν θα εισπραχθεί , ταυτίζεται µε τις υπό διαγραφή απαιτήσεις . Οι
απαιτήσεις του ∆ήµου από τους χρεώστες του υπόκεινται σε παραγραφή
, µετά την πάροδό 5ετίας ή 20ετίας ( ανάλογα µε το είδος της απαίτησης ) ,
από την βεβαίωση των σχετικών ποσών ( άρθρο 68 του Β.∆. 19 – 12 –
1955 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Α.Ν. 344/68 , άρθρο 86
του Ν.2362/95 ( Φ.Ε.Κ. 247/27-11-95 ) : παραγραφή απαιτήσεων του
∆ηµοσίου , άρθρο 229 Π.∆. 410/95 ) .

Επίσης , κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους µπορούν να
διαγραφούν ολόκληρα ή εν µέρει α) όταν οι οφειλέτες πέθαναν χωρίς να
αφήσουν καµία περιουσία και οι κληρονόµοι τους αποποιήθηκαν την
κληρονοµιά , β) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καµία περιουσία και η
επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα επί τρία χρόνια ,
αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν , γ) όταν οι οφειλέτες
δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαµονής , εφόσον οι
προσπάθειες που έγιναν επί µια τριετία για την ανεύρεση της διαµονής
τους δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα και δ) όταν η εγγραφή στους
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους φόρων , τελών , δικαιωµάτων και
εισφορών , έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς την
φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούµενου ή όταν έγινε κατά
λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο
πρόσωπο ( άρθρο 235 του Π.∆. 410 /95 )

Έτσι µε την πάροδο του σχετικού χρονικού ορίου ή µε την ύπαρξη ενός
από τους προαναφερόµενους λόγους , παύει η δυνατότητα του ∆ήµου να
χρησιµοποιεί τα νόµιµα µέσα για την είσπραξη της απαίτησης από τους
χρεώστες του . Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει η περίπτωση να εισπράξει
κάποια απαίτηση , αλλά αυτό γίνεται µε πρωτοβουλία του οφειλέτη . Μπορούµε
τις περιπτώσεις αυτές να τις χαρακτηρίσουµε σαν επισφαλείς απαιτήσεις µέχρι
την χρονική στιγµή της διαγραφής της απαίτησης µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου .

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

Απαιτήσεις
2.623.248,62
Προβλέψεις
Σύνολο
2.623.248,62

113.647,39

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

517.577,15

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

729.578,08

372255,18

ΣΥΝΟΛΟ
4.356.306,42

164.520,75

113.647,39 517.577,15 565.057,33 372.255,18 4.191.785,67

11. Χρεώστες διάφοροι
Αφορά απαίτηση επιστροφής Φ.Π.Α 2008
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
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∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ
∆ΙΑΦΟΡΟΙ

50.084,53

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ
50.084,53

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3.Λοιπά χρεόγραφα
Περιέχει τα µερίδια της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην σηµερινή τους
αξία.
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΟΙΠΑ
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

291.604,16

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

0,00

0,00

3.521,76

ΣΥΝΟΛΟ

295.125,92

ΙV. ∆ιαθέσιµα
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΣΥΝ

1.ΤΑΜΕΙΟ
ΜΕΤΡΗΤΑ

1.730,95

15.760,86

3.255,77

2

3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ.ΛΟΓ/ΜΟΥ

ΣΥΝ/ΚΗ

3010100031000-7

EΘΝΙΚΗ

377/540710-92

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

2265/231/775103900014016

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5275-041595-920

9.714,15
167,39

017250525001954003-5

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5250-017546-851

EΘΝΙΚΗ

54050336

EΘΝΙΚΗ

54066761

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5250-014057-891

83.450,11

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5250-038698-863

3.969,47

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5250-14732-823

ΓΕΝΙΚΗ

9800113683-6

ΓΕΝΙΚΗ

046-00-002248-87

ΓΕΝΙΚΗ

9800248295-9

MILENIUM

11356997

ΣΥΝ/ΚΗ

3010100059300-4

ΣΥΝΟΛΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

5

59.350,25

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΟΨΕΩΣ

4

48.074,44

22

227.800,36
100.181,74

10

5

52.147,21
73,11

8

204,81
11,15

1

10.402,95
1.320,67
3.509,62

4

43.872,38
198.888,37

57.955,98

59.350,25

227.873,47

100.181,74

64

200.619,32 57.955,98 75.111,11 231.129,24 100.181,74 664.9
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Στις καταθέσεις όψεως περιλαµβάνετε η επιταγή πληρωτέα του
∆ήµου Ελίµεια αξίας 32.707,41 η οποία στον ισολογισµό εµφανίζετε
ισόποσα και στον λογαριασµό του παθητικού “πιστωτές διάφοροι”.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
03. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων εµπραγµάτων ασφαλειών και
αµφοτεροβαρών συµβάσεων.
20.218.490,15
Περιλαµβάνει της κάτωθι εγγυήσεις, προσηµειώσεις και εκχωρήσεις.
∆άνεια ∆.Ε.Υ.Α.Κ.(Εγγυήσεις σε Ευρωπαική Τράπεζα
Επενδύσεων)
3.500.000,00
∆άνεια ∆.Ε.Π.Ε.Π.Ο.Κ.(Εγγυήσεις σε Ευρωπαική Τράπεζα
Επενδύσεων)
4.500.000,00
∆άνεια ∆.Ε.Υ.Α.Κ.(Προσηµειώσεις υποθηκών)
4.824.067,33
Προσηµειώσεις υποθηκών υπέρ Συνεταιριστικής Τράπεζας
410.166,41
Εκχώρηση εσόδων σε Τ.Π.∆
6.166.439,08
Εκχώρηση εσόδων σε Τράπεζα Πειραιώς
817.817,33
ΣΥΝΟΛΟ 20.218.490,15
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
Περιλαµβάνει τα κεφάλαια των πέντε ∆ήµων.
Το κεφάλαιο του ∆ήµου προσδιορίζεται µέσα από την εξίσωση :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ = ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆ΗΜΟΣ

Ενεργητικό

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

144.841.571,40

6.348.256,18

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ
10.633.014,20

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΣΥ

29.206.988,01

9040857,6

20

9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Επιχορηγήσεις
επενδύσεων

62.705.754,41

4.787.712,39

5.771.954,01

13.572.023,41

5.079.158,01

∆ωρεές Παγίων

0,00

0,00

1.527.109,51

0,00

0,00

Προβλέψεις για
αποζηµίωση
προσωπικού

0,00

204.369,95

0,00

0,00

0,00

Λοιπές Προβλέψεις

0,00

0,00

0,00

734.000,00

0,00

Ειδικά Αποθεµατικά

20.330.170,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2

∆άνεια Τραπεζών

10.327.402,40

50.396,09

166.003,26

2.597.451,81

0,00

1

Προµηθευτές

4.878.856,57

402.616,40

1.205.979,97

1.542.123,94

298.629,50

Υποχρεώσεις από
φόρους - τέλη

3.498.152,73

56.962,48

0,00

30.434,54

0,00

Ασφαλιστικοί
οργανισµοί

3.711.684,86

0,00

0,00

38.702,24

0,00

Μακροπρόθεσµες
υποχρ. Πληρ. Στην
επόµ.χρ.

971.356,73

23.317,05

179.725,31

222.879,40

0,00

Πιστωτές ∆ιάφοροι

504.401,48

99.044,66

100.927,66

1.093.303,70

0,00

0,00

0,00

0,00

600.909,54

0,00

107.132.149,73

5.420.049,07

8.951.699,72

20.431.828,58

5.377.787,51

Έξοδα χρήσεως
δουλευµένα
Σύνολο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

14

37.709.421,67 928.207,11 1.681.314,48 8.775.159,43 3.663.070,09 52.75

ΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γης – επιχ/σεις επενδ – δωρεές παγίων.
3. ∆ωρεές παγίων
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Περιλαµβάνει το έργο ¨ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ¨ του
∆ήµου Ελίµειας στο ∆.∆. Κρόκου δωρεά Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

∆ΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΩΡΕΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΑΙΑΝΗΣ

0,00

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

0,00

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

0,00

1.527.109,51

ΣΥΝΟΛΟ

1.527.109,51

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Περιλαµβάνει τις επιχορηγήσεις των πέντε ∆ήµων
Τα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων που στις 31/12/2010
εξακολουθούν
να
υπάρχουν
αναπόσβεστες
επιχορηγήσεις
,
οµαδοποιήθηκαν µε τον παραπάνω τρόπο. Τα ανωτέρω στοιχεία
αντλήθηκαν από τα λογιστικά βιβλία των τριών πρώην ∆ήµων (Λογ 43)
και από την επεξεργασία των πρωτογενών παραστατικών των έργων (
τιµολόγια –Ενταλµ Πληρωµής) των δύο ∆ήµων που δεν τηρούσαν
διπλογραφικό σύστηµα όπου και εµφανίζεται ό τρόπος χρηµατοδότησης
των επιχορηγούµενων έργων .

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

62.705.754,41

4.787.712,39

5.771.954,01

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

13.572.023,41

5.079.158,01

91.916.602,23

Επιχορηγήσεις
επενδύσεων

ΙΙΙ. Αποθεµατικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεµατικά
Περιλαµβάνει την διαφορά αποτίµησης συµµετοχών στην τρέχουσα αξία
τους.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΙΑΝΗΣ

20.330.170,60

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

20.330.170,60

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

204.369,95

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

204.369,95

2.Λοιπές προβλέψεις
Περιλαµβάνει τις
Ελλησπόντου.

τελεσίδικες

δικαστικές

αποφάσεις

του

∆ήµου

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

734.000,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

734.000,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
2.∆άνεια Τραπεζών
Περιλαµβάνει το άληκτο κεφάλαιο όλων των δανείων των πέντε ∆ήµων
∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

10.327.402,40

50.396,09

166.003,26

2.597.451,81

∆ΗΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ
Μακροπρόθ.∆ανείων

0,00

13.141.253,56

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
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1.Προµηθευτές
Περιλαµβάνει µόνο τις υποχρεώσεις του λογαριασµού 50 της Γ.Λ..
Στην
απογραφή
στις
υποχρεώσεις
προς
προµηθευτές
συµπεριλαµβανόταν και ο λογαριασµός 53 «διάφοροι πιστωτές» για τον
οποίο γίνεται µνεία παρακάτω.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
∆ΗΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

4.878.856,57

402.616,40

1.205.979,97

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

1.542.123,94

298.629,50

ΣΥΝΟΛΟ
8.328.206,38

5.Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
Περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις του νέου ∆ήµου από τις κάθε φύσης
παρακρατήσεις φόρων και λοιπών τελών στις αµοιβές προσωπικού ,
αιρετών και τρίτων. Στην απογραφή συµπεριλαµβανόταν στις
υποχρεώσεις από οφειλές κρατήσεων και εισφορών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
∆ΗΜΟΣ

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

3.498.152,73

56.962,48

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

30.434,54

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.585.549,75

6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις του νέου ∆ήµου υπέρ των
ασφαλιστικών Ταµείων , κυρίας και επικουρικής ασφάλισης. Στην
απογραφή συµπεριλαµβανόταν στις υποχρεώσεις από οφειλές
κρατήσεων και εισφορών.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.711.684,86

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

0,00

38.702,24

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.750.387,10

7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
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Περιλαµβάνει τα χρεολύσια των δανείων που θα πληρωθούν στο 2011
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ
2011

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

23.317,05

179.725,31

971.356,73

222.879,40

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.397.278,49

11.Πιστωτές διάφοροι
Περιλαµβάνει τις κάθε είδους υποχρεώσεις του νέου ∆ήµου από
οφειλές αµοιβών προσωπικού, αιρετών, τρίτων που περιλαµβάνονται
στο λογαριασµό 53 της Γ.Λ., την πληρωτέα επιταγή 32.707,41 του δήµου
Ελίµειας καθώς και το υπόλοιπο που αναφέρεται στην κατάσταση της
απογραφής ως υποχρεώσεις από οφειλές κρατήσεων και εισφορών.
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
∆ΗΜΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ
∆ΙΑΦΟΡΟΙ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

504.401,48

99.044,66

100.927,66

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

1.093.303,70

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.797.677,50

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Περιλαµβάνει οφειλές ∆ΕΗ και ΟΤΕ του πρώην ∆ήµου Ελλησπόντου.
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
∆ΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΞΟ∆Α
ΧΡΗΣΕΩΣ
∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

0,00

∆ΗΜΟΣ
ΑΙΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

0,00

600.909,39

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

600.909,39

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
07. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων εµπραγµάτων ασφαλειών και
αµφοτεροβαρών συµβάσεων.
20.218.490,15
Περιλαµβάνει της κάτωθι εγγυήσεις, προσηµειώσεις και
εκχωρήσεις για τις οποίες έγινε µνεία στην ανάλυση του ενεργητικού.
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Σας ενηµερώνουµε ότι τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απογραφή
έναρξης του ∆ήµου που θα διαπιστωθούν µετά από επιπλέον ελέγχους
που θα γίνουν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου,
είναι δυνατόν να
διορθωθούν στους ισολογισµούς των επόµενων τριών ετών , σύµφωνα
µε το Π.∆. 315/99 , και την Υ.Α 74445/29.12.2010 µετά από απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου .

Β. Την Κατάσταση Απογραφής – Ισολογισµός Έναρξης 01/01/2011 του
∆ήµου Κοζάνης που συνοδεύεται από την Έκθεση Ελέγχου του
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Βασιλείου Η. Βαρλάµη και
έχουν ως παρακάτω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ " ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ"
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 01/01/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά έναρξης
01.01.2011

Ποσά έναρξης 01.01.2011
B. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως
5.041.729,67

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης
1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσης
1γ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσης
2. Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατοµεία,Αγροί,Φυτείες,∆άση
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης
3γ. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ.εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Αποσβέσεις
3.315.969,36

Αναπόσβ. αξία
1.725.760,31

2.405.214,92

1.536.444,48

868.770,44

46.490.706,44
10.224.521,51
32.248.864,90
2.532.001,09
15.288.715,16
72.109.804,63
10.102.966,84
2.568.688,43
20.013.437,39
2.354.097,92
4.716.380,37
4.059.493,80
33.108.575,47
255.818.253,95
258.223.468,87

0,00
3.518.081,71
12.914.910,82
1.505.367,14
1.343,88
59.091.334,33
1.476.060,25
1.351.852,22
6.083.521,23
1.519.286,23
3.884.933,43
3.091.686,57
0,00
94.438.377,81
95.974.822,29

46.490.706,44
6.706.439,80
19.333.954,08
1.026.633,95
15.287.371,28
13.018.470,30
8.626.906,59
1.216.836,21
13.929.916,16
834.811,69
831.446,94
967.807,23
33.108.575,47
161.379.876,14
162.248.646,58

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι Πάγιας επένδυσης
Πλέον: ∆ιαφορές αποτίµησης
Μείον : Προβλέψεις για υποτίµηση

10.336.717,27
20.667.024,46
109.454,74

30.894.286,99

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών

4.356.306,42
164.520,75

Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι

ΙΙΙ. Χρεώγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα

3. Ειδικά αποθεµατικά

20.330.170,60

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIΙΙ)
Β.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για απόζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2. ∆άνεια τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7. Μακροπρόθεσµες υποχρ. Πληρ. Στην επόµ.χρ.
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

166.531.055,12

204.369,95
734.000,00
938.369,95

13.141.253,56

8.328.206,38
3.585.549,75
3.750.387,10
1.397.278,49
1.797.677,50
18.859.099,22
32.000.352,78

4.191.785,67
50.084,53
4.241.870,20
∆.
295.125,92

ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

1.527.109,51
91.916.602,23
93.443.711,74

ΙΙΙ. Αποθεµατικά κεφάλαια

193.142.933,57

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

52.757.172,78

IΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδ-∆ωρεές παγίων
3. ∆ωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

600.909,54

20.747,58
644.249,81
664.997,39
5.201.993,51

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

200.070.687,39

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
03. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων εµπραγµάτων ασφαλειών
και αµφοτεροβαρών συµβάσεων

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
07. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων εµπραγµάτων ασφαλειών
και αµφοτεροβαρών συµβάσεων

20.218.490,15

200.070.687,39

20.218.490,15

Κοζάνη, 15 Ιουνίου 2011
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Α.∆.Τ. ΑΕ 126035

Α.∆.Τ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΑ 410861

Α.∆.Τ. Χ 889696

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΑΣ
Α.∆.Τ. Χ 389886

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κοζάνης
Έ
κθεση επί της Κατάστασης απογραφής - Ισολογισµού έναρξης
Ελέγξαµε τη συνηµµένη κατάσταση απογραφής - Ισολογισµός έναρξης του ∆ήµου Κοζάνης της 1ης Ιανουαρίου 2011.
Ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση απογραφής έναρξης
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς του Π.∆. 315/ 1999, σχετικά µε την κατάρτιση αυτής
της κατάστασης απογραφής έναρξης και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της κατάστασης αυτής, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενο είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η κατάσταση απογραφής έναρξης είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην κατάσταση απογραφής έναρξης. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος της κατάστασης απογραφής έναρξης, οφειλόµενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της κατάστασης απογραφής έναρξης του ∆ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων, που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της κατάστασης απογραφής έναρξης.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού (Γ.ΙΙΙ-1) "Τίτλοι πάγιας επένδυσης" περιλαµβάνεται συµµετοχή του ∆ήµου σε δύο (2) ∆ηµοτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι παραπάνω συµµετοχές έχουν
αποτιµηθεί στην αξία κτήσεως τους σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.112 του Π.∆. 315/ 1999, η οποία ανέρχεται σε € 44.673,52. Σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµιµα συνταγµένο Ισολογισµό των ανωτέρω ∆ηµοτικών επιχειρήσεων προκύπτει οτι η
καθαρή τους θέση είναι αρνητική, µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα.
2) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού (∆.ΙΙ-1) "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών", περιλαµβάνεται ποσό € 3.442.557,73, το οποίο αφορά καθυστερηµένες απαιτήσεις από έσοδα του ∆ήµου που είχαν βεβαιωθεί κυρίως σε
προηγούµενες χρήσεις και στην παρούσα χρήση. ∆εν έγινε πρόβλεψη για πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών.
3) Στους λογαριασµούς του παθητικού Γ.ΙΙ - 5 "Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη" και Γ.ΙΙ - 6 "Ασφαλιστικοί Οργανισµοί" περιλαµβάνονται καθυστερούµενες υποχρεώσεις συνολικού ύψους € 6.689.514,32. ∆εν έγινε πρόβλεψη σε βάρος των
αποτελεσµάτων της χρήσεως για προσαυξήσεις που θα προκύψουν από την εκπρόθεσµη καταβολή τους. Κατά την εκτίµησή µας το ύψος αυτών, σε περίπτωση που ο ∆ήµος δεν προχωρήσει σε ρύθµιση όλων των οφειλών του, θα ανέλθει σε €
2.193.890,00, µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια του ∆ήµου να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα.
4) Κατά του ∆ήµου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζηµιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 7.761.242,09. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε τις αγωγές αυτές.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη, η κατάσταση απογραφής - Ισολογισµός έναρξης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη
χρηµατοοικονοµική θέση του ∆ήµου Κοζάνης κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηµατοοικονοµικής αναφοράς του Π.∆. 315/ 1999 που είναι σχετικές µε την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής
έναρξης.
Θέµατα Έ
µφασης
1) Επί ορισµένων ακινήτων του ∆ήµου έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ύψους € 4.824.067,33 για εξασφάλιση δανείων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύ
δρευσης & Αποχέτευσης Κοζάνης (∆.Ε.Υ.Α.Κ.), καθώς και προσηµειώσεις υποθηκών
ύψους € 410.166,41 για εξασφάλιση δανείων του ∆ήµου.
2) Οι υποχρεώσεις από υπογραφείσες συµβάσεις, οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί ή ολοκληρωθεί έως την λήξη του έτους 2010 ανέρχονται στο ποσό των € 8.449.223,45.
3) Η Αξία των κονδυλίων του Ενεργητικού (Γ ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" (Γ ΙΙ-2) "Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, Αγροί, Φυτείες, ∆άση" και (Γ ΙΙ-3) "Κτίρια & Τεχνικά έργα" έχει προσδιοριστεί µε βάση το σύστηµα του αντικειµενικού
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιασδήποτε αποκλίσεις στα παραπάνω κονδύλια που θα προκύψουν από την εφαρµογή του Εθνικού Κτηµατολογίου, θα τακτοποιηθούν
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.∆. 315/ 1999.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2011

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111
Πατησίων 81 / Αθήνα 10434

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Α.Μ . Σ.Ο.Ε.Λ 10261
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Γ. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 356/2011
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα
Κοζάνη 29 Ιουνίου 2011
Ο Πρόεδρος ∆.Σ

Μάρκος Φλώρος

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Παρόντες ∆. Σ.
Τουµπουλίδου Παρθένα
Μπουµπόναρη Νικολέτα
Τσανακτσίδης Ευστάθιος
Παφίλης Εµµανουήλ
Γελαδάρης Χαράλαµπος
Παπαγεωργίου Ιωάννης
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Μαυροµατίδης ∆ηµήτριος
Αναστασούδης Αναστάσιος
Κυτίδης Κων/νος
Αποστολίδης Παναγιώτης
Κουϊµτζίδου Ελπίδα
Κυριακίδης Κων/νος
Τζέλλος Γεώργιος
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
Βλάχος Νικόλαος
Βαρέκας Αθανάσιος
Βακωνάκη-Χάϊδου Αθανασία
Κακουλίδου Ειρήνη
Σαββίδου-Εµµανουηλίδου Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Νικόλαος
Βασδάρης Θεόδωρος
Μουταφίδου Σουλτάνα
Νανοπούλου Άννα
Βαβλιάρας Γεώργιος
Κύρινας Απόστολος
Ανουλίδης Κων/νος
Τοπαλίδης Γεώργιος
Εµποροπούλου Παρθένα
Τζουµερκιώτης Γρηγόριος
Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
∆εµιρτζίδης Βασίλειος
Μητσιάκος Ιωάννης
Τσιρέκας Κων/νος
Ιωαννίδης Ελευθέριος
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