ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης/11-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 52/2019
ΘΕΜΑ:

Συζήτηση για την Τελική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της απογραφής και
αποτίμησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, του
καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού της 31/08/2019,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού (άρθρο
157 Ν.4600/2019 και άρθρο 18 Ν.4623/2019).

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 11η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 557/06-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τσέγκος Νικόλαος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τράντα Ιωάννα
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος- Καταφυγίου
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντώνιος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου τα παρακάτω:
Στις 31-10-2019 ο εντολοδόχος Ορκωτός Ελεγκτής – Εκτιμητής Χρήστος
Παπαδημητρίου κοινοποίησε στον Δήμο Βελβεντού την Τελική Ανακεφαλαιωτική
Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της απογραφής και αποτίμησης των
πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Δήμου Σερβίων Βελβεντού της 31/8/2019, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού
(άρθρο 157 ν.4600/2019 και άρθρο 18 ν.4623/2019).
Προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμαρχος Βελβεντού σε συνάντηση της
Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στις
12/11/2019 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
μεταφέροντας τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι σκόπιμο να γίνει
συζήτηση και να κατατεθούν απόψεις των μελών του δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Επικουρικά εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου εστάλησαν δυο έγγραφα στην
Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με τις ακόλουθες
επισημάνσεις:
1. Στην κατάσταση των Προμηθευτών στους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ,
αναφέρονται οι απλήρωτοι προμηθευτές συνολικά αλλά υπάρχουν χρέη που αφορούν
στην περίοδο προ της 1ης Ιανουαρίου του 2011 και προφανώς απαιτείται επεξεργασία
από επιτροπή για τον διαχωρισμό τους ανά Δήμο.
2. Στην παράγραφο 5, στους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, στα ποσά του
ΕΝΦΙΑ των ετών 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 κατά την κρίση μας απαιτείται
εξειδίκευση σε ποια ακίνητα αναφέρονται για τον ακριβή διαχωρισμό τους ανά Δήμο κι
όχι να υπαχθεί το χρέος στον γενικό κανόνα του διαχωρισμού κατά πληθυσμιακή
αναλογία.
3. Στην ίδια παράγραφο 5, στον συνημμένο πίνακα, στους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, οι οφειλές από βεβαιωμένο ΦΠΑ αναλογούν ως επί το πλείστον σε ΦΠΑ
βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης και αποχέτευσης λοιπών οικισμών πλην εκείνων της
Δ.Ε. Βελβεντού που δεν έχουν βεβαιωθεί από το Β εξάμηνο του 2016 ως σήμερα.
Κατά την κρίση μας απαιτείται διαχωρισμός του ΕΝΦΙΑ ανά Δήμο.
4. Επίσης στην ακίνητη περιουσία δεν αναφέρεται ως κοινή των δύο δήμων
ιδιοκτησία ένα οικόπεδο είχε αγοραστεί με ίδιους πόρους για να χωροθετηθεί το ΚΤΕΛ
Σερβίων με ποσό περίπου 150.000,00 €. Η παράλειψη έχει ως συνέπεια το να μην
καταγράφεται και το δικαίωμα συμμετοχής του Δήμου Βελβεντού στην ιδιοκτησία. Το
ισόποσο του δικαιώματος επί της κοινής ιδιοκτησίας πρέπει να υπολογιστεί και να
επιστραφεί είτε με συμψηφισμό επί των χρεών είτε με διαθέσιμα στον Δήμο
Βελβεντού, προκειμένου να προχωρήσει συμβολαιογραφικά η πράξη μεταβίβασης του
ποσοστού του Δήμου Βελβεντού στον Δήμο Σερβίων ώστε να αποκτήσει την πλήρη
κυριότητα του συγκεκριμένου οικοπέδου.
5. Στο θέμα της κατανομής των διαθεσίμων του Τοπικού Πόρου (Ε.Α.Π.) η
ποσόστωση κατανομής σύμφωνα με την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΑΠ είναι
21,52% στον Δήμο Βελβεντού και 78,48% στον Δήμο Σερβίων. Ωστόσο η κατανομή
του διαχωρισμού χρησιμοποιεί τα ποσοστά 23,25% για το Δήμο Βελβεντού και
76,75% για το Δήμο Σερβίων. Είναι αναγκαία μια διευκρίνιση.
6. Στην κατάσταση της 31ης Ιουλίου 2019 αναφέρονταν μεταξύ των άλλων και
το χρέος του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού προς τη ΔΕΗ με ποσά α)156.506,71€ και
β)1.256.911,23€, ήτοι συνολικά 1.413.417,94€ και με την εκτίμηση πως στην
καταληκτική ημερομηνία διαχωρισμού το ποσό θα έφτανε στο ύψος του 1.500.000,00
και πλέον ευρώ. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι σ’ αυτό δεν περιλαμβάνονται
μόνο οι καταναλώσεις του ΦΟΠ, (όπως επιβάλλει ο νόμος 1080/1980 περί προσόδων
των ΟΤΑ και στη προκειμένη περίπτωση περί ανταποδοτικών τελών φωτισμού και
καθαριότητας), αλλά και οι καταναλώσεις των αντλιοστασίων για ύδρευση και
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άρδευση οικισμών των δημοτικών ενοτήτων Σερβίων, Καμβουνίων και
Λιβαδερού.
Τα ποσά αυτά του ρεύματος άντλησης, κατά την κρίση μας, έπρεπε να
αποτελούν χωριστή κατηγορία εξόδου για τον προϋπολογισμό του Δήμου ΣερβίωνΒελβεντού, όλα αυτά τα χρόνια και να πληρώνονται από τους χρήστες ύδατος,
(πόσιμου και άρδευσης) των οικισμών που αφορούν, ως ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ τέλη
ύδρευσης και άρδευσης αντίστοιχα. Ούτε ένα εξ αυτών των αντλιοστασίων δεν
ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα του νυν Δήμου Βελβεντού. Με τα δεδομένα αυτά και
προκειμένου να διαμορφωθεί η πραγματική εικόνα των χρεών του Δήμου Βελβεντού
ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας διαχωρισμού της 31ης Οκτωβρίου 2019,
ζητήσαμε με έγγραφό μας από τη ΔΕΗ να γνωρίσει στο Δήμο τα ποσά καταναλώσεων
όλων των αντλιοστασίων του ενιαίου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
Η ΔΕΗ απέστειλε πίνακα με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων των Δ.Ε.
Σερβίων, Καμβουνίων και Λιβαδερού όπου οι χρεώσεις αυτών των τελών για τα
έτη 1/1/2011 ως 31/8/2019 για το ρεύμα των αντλιοστασίων ανήλθε στο
ποσό των 1.692.367,98 €. Και αυτό το ποσό με έγγραφο του Δήμου χρεώθηκε
ολόκληρο στα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού-καθαριότητας με υπόχρεους
όλους κατοίκους όλου του Δήμου (κατηγ. Πολλαπλοί Πελάτες).
Μετά από αυτά ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κατανομής να τεθεί
υπό συζήτηση στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του Δήμου-Σερβίων-Βελβεντού
το θέμα της διάκρισης του χρέους προς τη ΔΕΗ στα πραγματικά ανταποδοτικά τέλη
που όντως αναλογούσαν στους κατοίκους και ειδικότερα της πρώην Δ.Ε. Βελβεντού
και στα χρέη για το ρεύμα των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης που
αναλογούσαν σε κατοίκους των άλλων Δ.Ε. και τα οποία όφειλαν να καταβληθούν με
όρους ανταποδοτικότητας από τους ίδιους τους χρήστες των άλλων Δημοτικών
Ενοτήτων.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και
τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την εισήγηση και
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής
Περιουσίας και να εκθέσει τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 12 Νοεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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