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Θέμα : ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααρριιθθμμ..  336611//22002211  ααππόόφφαασσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΔΔήήμμοουυ  

ΚΚαασσττοορριιάάςς,,  ηη  οοπποοίίαα  δδιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  ττοο  ««κκλληηρροοδδόόττηημμαα  ΖΖήήσσηη  ΠΠααππααλλααζζάάρροουυ»»  

ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  ττοουυ  υυπποοββλληηθθέέννττοοςς  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς  22002222 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Ά) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α΄), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄), «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του 
Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄), «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» και 
την αρ. 5946/62/23-2-2011 (ΦΕΚ 489 Β΄) απόφαση Γενικής Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί Σύστασης Γραφείου 
Εθνικών Κληροδοτημάτων ως οργανικής μονάδας της Δ/νσης Εθνικών 
Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Ά), 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Ά) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 

7. Την αριθμ. 13912/15.5.2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 250  ΥΟΔΔ), με 
την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ, 
Μακεδονίας ο κος. Μιχελάκης Βασίλειος του Πολύκαρπου.  
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8. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π.1196228ΕΞ2013/20-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, λόγω αρμοδιότητας, ο 
φάκελος του «Κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με 
τους Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α), 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α), 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α), 
4335/2015 (ΦΕΚ  87 Α ), 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α), 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α), 4557/18 - 
άρθρο 55 (ΦΕΚ 139 Α), 4646/19 - άρθρο 75 (ΦΕΚ 201 Α ) και 4758/20 - άρθρα 29 – 
37 (ΦΕΚ 242 Α) και ιδιαίτερα των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 αυτού. 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1040933 ΕΞ 2014/ 06-03-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του 
Υπουργείου Οικονομικών, «Παροχή Οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 
4182/2013». 

11. Τις διατάξεις του Β.Δ. 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552 Α’), «Περί του τρόπου καταρτίσεως 
και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α.Ν. 
2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

13. Το αρ. Δ.Κ.Π.Β0003380 ΕΞ2016/24-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών 
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περί εφαρμογής των διατάξεων των 
άρθρων 65 και 66 του Ν. 4182/2013. 

14. Τις διατάξεις της από 12-03-1996 ιδιόγραφης διαθήκης του Ζήση Σταμ. 
Παπαλαζάρου, η οποία δημοσιεύθηκε με το αριθμ. 4981/12-12-1997 πρακτικό του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κηρύχθηκε κύρια με την αρ. 1899/12-12-1997 
απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου. 

15. Την αρ. 4059/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, περί ερμηνείας της ανωτέρω 
ιδιόγραφης διαθήκης ως προς τη βούληση του διαθέτη, σύμφωνα με την οποία το 
ανωτέρω Δικαστήριο ερμήνευσε και αποφάνθηκε ότι η αληθής βούληση του διαθέτη 
είναι η εκ μέρους του αιτούντος Δήμου Καστοριάς επιδίωξη με χρήματα, τα οποία 
κατέλειπε σ΄ αυτόν, πάσης φύσεως κοινωφελών σκοπών (περιλαμβανομένων των 
μορφωτικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, περίθαλψης, πρόνοιας, 
πολιτιστικών, καταπολέμησης των ναρκωτικών, καταπολέμησης της ανεργίας και 
άλλων συναφών) που θα εξυπηρετούν του κατοίκους του Ν. Καστοριάς και η αγορά 
κτιρίου και μετασκευή του ώστε να χρησιμεύει για την επίτευξη των ανωτέρω 
κοινωφελών σκοπών, που θα εξυπηρετούν τους κατοίκους του Ν. Καστοριάς. 

16. Το αριθμ. πρωτ. 36826/12-10-2021 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Καστοριάς, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία μας τα εξής: 
 α. η αρ. 362/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς με   
     την οποία συντάχθηκε 2ετές σχέδιο διαχείρισης για τα έτη 2022-2023 του    
     κληροδοτήματος,  
 β. ο πίνακας προϋπολογισμού έτους 2022 του «κληροδοτήματος Ζήση     
     Παπαλαζάρου», ισοσκελισμένος κατά τα έσοδα και έξοδα,  

  γ. η εισηγητική έκθεση επί των εγγεγραμμένων κονδυλίων αυτού, 
  δ. φ/φα κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών (Τράπεζας Πειραιώς) του    
      κληροδοτήματος,   
   ε. η αρ. 361/2021  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς, με την   
       οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022, ως εξής: 
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ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  έέττοουυςς  22002222  ((όόππωωςς  υυπποοββλλήήθθηηκκεε))  

ΑΑ))  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς::  11..441133..880099,,5577€€  

ΒΒ))  ΈΈσσοοδδαα  ππααρροούύσσηηςς::  9944..884488,,9977€€  

ΓΓ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕσσόόδδωωνν::  11..550088..665588,,5544€€  

ΔΔ))  ΈΈξξοοδδαα::  11..448822..119966,,0099€€  

ΕΕ))  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό::  2266..446622,,4455€€  

ΣΣΤΤ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν::  11..550088..665588,,5544€€  

  

1177..    ΤΤαα  λλοοιιππάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  φφαακκέέλλοουυ  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς..  
 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
Την έγκριση της αριθμ. 361/4-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Καστοριάς, η οποία διαχειρίζεται το «Κληροδότημα Ζήση Παπαλαζάρου», περί 
κατάρτισης προϋπολογισμού έτους 2022, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις, 
προϋποθέσεις και παρατηρήσεις επί των κονδυλίων αυτού, ως εξής: 

 
Προϋπολογισμός έτους 2022 (όπως εγκρίνεται) 

ΚΩΔ. ΕΣΟΔΑ Ποσό (€) ΚΩΔ. ΕΞΟΔΑ Ποσό (€) 

1421.01 Έσοδα από 
μισθώματα 
ακινήτων 

36.976,32 6739.01 Ανέγερση κέντρου 
πολιτισμού Δήμου  
Καστοριάς και 
διαμόρφωση 
περιβάλλοντος 
χώρου -
Προγραμματική 
Σύμβαση  

1.380.000,00 

1421.02 Ανείσπρακτα 
ενοίκια έως 31-8-
2021 

41.343,71 6739.02 Φόροι 40.000,00 
6739.03 Παρακράτηση 

ποσοστού 5‰ 
Π.Ο.Ε. 2013 έως 
και 2021 

2.280,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1421.03 Χαρτόσημο 
ενοικίων έτους  
2022 

1.331,15 2013 294,42 

2014 207,33 
2015 265,17 
2016 178,51 

2017 125,83 
2018 447,71 

2019 308,86 
2020 344,14 
2021 252,03 

1421.04 Έσοδα τόκων 
καταθέσεων 

10.000,00 6739.04 Χαρτόσημο 
ενοικίου, ΟΓΑ 
χαρτοσήμου έτους 
2021 

1.315,58 

1421.05 Τόκοι υπερημερίας 
έως 31-8-2021 

2.197,79 6739.05 Δαπάνες 
κοινοχρήστων, 
τελών ύδρευσης-
αποχέτευσης, 
ηλεκτροδότησης, 

6.000,00 
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χρήσης 2022 

1421.06 Αποζημίωση για 
την μείωση 
ενοικίου λόγω 
covid 19 έτους 
2021 

3.000,00 6739.06 Δαπάνες 
κοινοχρήστων 
προηγούμενης 
χρήσης 

2.000,00 

6739.07 Αμοιβές νομικών 
και 
συμβολαιογράφων 

5.000,00 

   

6739.08 Αμοιβές ελευθέρων 
επαγγελματιών 

10.000,00 

6739.09 Δημοσιεύσεις 300,00 
6739.10 Προμήθεια 

γραφικής ύλης και 
λοιπά υλικά 
γραφείου 

300,00 

6739.11 Επισκευή-
συντήρηση 
ακινήτων 

30.000,00 

6739.12 Απρόβλεπτα 5.000,00 
   

      

      

 Σύνολο εσόδων 94.848,97  Σύνολο εξόδων 1.482.196,09 

 Χρηματικό 
υπόλοιπο έως  
31-8-2021 

1.413.809,57  Αποθεματικό  26.462,45 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 

1.508.658,54  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ 

1.508.658,54 

 
 

 

 

     Προϋπολογισμός έτους 2022 (όπως εγκρίνεται) 
 

ΑΑ))  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς::  11..441133..880099,,5577€€  

ΒΒ))  ΈΈσσοοδδαα  ππααρροούύσσηηςς::  9944..884488,,9977€€  

ΓΓ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕσσόόδδωωνν::  11..550088..665588,,5544€€  

ΔΔ))  ΈΈξξοοδδαα::  11..448822..119966,,0099€€  

ΕΕ))  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό::  2266..446622,,4455€€  

ΣΣΤΤ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν::  11..550088..665588,,5544€€  
 
Ειδικότερα: 
 

11..  ΣΣεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττοονν  κκωωδδ..  εεσσόόδδωωνν  μμεε  ΚΚ..ΑΑ..  11442211..0022  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  ««ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  
μμιισσθθώώμμαατταα  αακκιιννήήττωωνν  ΠΠ..ΟΟ..ΕΕ  έέωωςς  3311..88..22002211»»,,  θθαα  ππρρέέππεειι  ααππααρρααίίττηητταα  νναα  ππρροοββεείίττεε  σσεε  
όόλλεεςς  εεκκεείίννεεςς  ττιιςς  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς,,  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  εεννέέρργγεειιεεςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  
δδιιαασσφφααλλίίσσεεττεε  τταα  έέσσοοδδαα  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς..  ΔΔηηλλααδδήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφρροοννττίίσσεεττεε  
ώώσσττεε  ααφφεεννόόςς  νναα  εειισσππρράάττττοοννττααιι  κκααννοοννιικκάά  όόλλαα  τταα  ττρρέέχχοονντταα  μμιισσθθώώμμαατταα,,  ααφφεεττέέρροουυ  κκααιι  
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σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοιι  μμιισσθθωωττέέςς  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι,,  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεεττεε  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  
ααππααρρααίίττηηττεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  ((δδιικκαασσττιικκέέςς  ήή  εεξξωωδδιικκαασσττιικκέέςς))  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  δδιιααφφοορρώώνν  
κκααιι  ττηηνν  εείίσσππρρααξξηη  ττωωνν  οοφφεειιλλόόμμεεννωωνν  μμιισσθθωωμμάάττωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  εεξξόόδδωωνν  ((ττόόκκοοιι  
υυππεερρηημμεερρίίααςς  κκλλππ..))  κκααθθώώςς  κκααιι    σσττηηνν  ααπποοββοολλήή  ττοουυςς  ααππόό  τταα  μμίίσσθθιιαα,,  σσύύμμφφωωνναα  κκααιι  μμεε  
ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  μμααςς  πποουυ  σσααςς  κκοοιιννοοπποοιιήήθθηηκκαανν  μμεε  σσχχεεττιικκήή  
ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα,,  ααπποοσσττέέλλλλοοννττααςς  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  κκάάθθεε  ππρράάξξηη  υυππααγγόόμμεεννηη  κκααττάά  
ννόόμμοο,,  σσεε  έέλλεεγγχχοο..  ΤΤοοννίίζζοουυμμεε  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  ππωωςς  ηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  εεππιιθθυυμμίίααςς  ττοουυ  δδιιααθθέέττηη  
κκααιι  ηη  χχρρηησσττήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς  ααπποοττεελλεείί  υυπποοχχρρέέωωσσηη  
ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  ηη  ααθθέέττηησσηη  ττηηςς  οοπποοίίααςς  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιφφέέρρεειι  ττιιςς  κκυυρρώώσσεειιςς  
ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7711  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//1133..  

22..  ΗΗ  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  κκωωδδ..  εεξξόόδδωωνν  μμεε  ΚΚ..ΑΑ..  66773399..0011  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  ««ΑΑννέέγγεερρσσηη  κκέέννττρροουυ  
πποολλιιττιισσμμοούύ  ΔΔήήμμοουυ  ΚΚαασσττοορριιάάςς  κκααιι  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  χχώώρροουυ--
ΠΠρροογγρρααμμμμααττιικκήή  ΣΣύύμμββαασσηη»»,,  θθαα  δδιιααττεεθθεείί  εείίττεε  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  
5544§§22  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133,,  οοππόόττεε  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  ιισσχχύύοουυνν  όόλλεεςς  οοιι  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  
πποουυ  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  εεππίί  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ττηηςς  ππρροογγρρααμμμμααττιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  σσττοο  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  
66556644//2200..11..22002200  έέγγγγρρααφφόό  μμααςς,,  εείίττεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  5588  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ..  ΣΣεε  κκάάθθεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοονν  ττρρόόπποο  εεκκττέέλλεεσσηηςς  πποουυ  θθαα  εεππιιλλέέξξεεττεε,,  

ππρρέέππεειι  ττοο  κκλληηρροοδδόόττηημμαα  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  άάμμεεσσαα  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  

ττηηςς  εεππιιθθυυμμίίααςς  ττοουυ  δδιιααθθέέττηη,,  πποουυ  ήήτταανν  ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  κκττιιρρίίοουυ  γγιιαα  κκοοιιννωωφφεελλεείίςς  

σσκκοοπποούύςς  πποουυ  θθαα  εεξξυυππηηρρεεττεείί  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττοουυ  ΝΝ..  ΚΚαασσττοορριιάάςς,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  δδιιααθθήήκκηη  ττοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ααρριιθθμμ..  44005599//22000000  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΕΕφφεεττεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν..  ΠΠρροοϋϋππόόθθεεσσηη  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ    ααπποοττεελλεείί  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ηη  
ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  κκωωδδιικκοούύ  εείίννααιι  δδεεσσμμεευυμμέέννηη  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσήή  ττοουυ  κκααιι  άάμμεεσσαα  
δδιιααθθέέσσιιμμηη..      

33..  ΟΟιι  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννεεςς  ππιισσττώώσσεειιςς  ττωωνν  κκωωδδ..  εεξξόόδδωωνν  μμεε  ΚΚ..ΑΑ..  66773399..0055  κκααιι  0066  εεγγκκρρίίννοοννττααιι  μμεε  
ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόττιι  ααφφοορροούύνν  δδααππάάννεεςς  πποουυ  δδεενν  ββααρρύύννοουυνν  ττοουυςς  μμιισσθθωωττέέςς  ααλλλλάά  ττοο  
ίίδδιιοο  ττοο  κκλληηρροοδδόόττηημμαα..  ΣΣααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττοουυ  
κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττρρίίττοουυςς  ααλλλλάά  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  ττοο  κκλληηρροοδδόόττηημμαα  σσττηηνν  
κκααττααββοολλήή  ττοουυςς  ((ππ..χχ..  μμηη  κκααττααββααλλλλόόμμεενναα  κκοοιιννόόχχρρηησστταα,,  λλοογγ//σσμμοούύςς  ηηλλεεκκττρριικκοούύ,,  ννεερροούύ  
κκ..λλ..ππ..))  ααυυττέέςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεγγγγρράάφφοοννττααιι  σσττοονν  υυπποοββααλλλλόόμμεεννοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  
έέττοουυςς  πποουυ  ααυυττόόςς  ααφφοορράά,,  σσεε  σσχχεεττιικκάά  κκοοννδδύύλλιιαα  εεσσόόδδωωνν  --  εεξξόόδδωωνν  ααννάά  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααιι  
νναα  δδιιεεκκδδιικκοούύννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  μμιισσθθωωττέέςς..  

44..  ΗΗ  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  κκωωδδ..  εεξξόόδδωωνν  μμεε  ΚΚ..ΑΑ..  66773399..0033,,  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  ««ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  
πποοσσοοσσττοούύ  55‰‰  ΠΠ..ΟΟ..ΕΕ..  22001133  έέωωςς  κκααιι  22002211»»  δδεεσσμμεεύύεειι  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ  υυπποολλοοίίπποουυ  
ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6655  ττοουυ  ΝΝ..  
44118822//22001133  κκααιι  υυπποολλοογγίίσσττηηκκεε  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ααρρ..  ΔΔ..ΚΚ..ΠΠ..ΒΒ00000033338800  ΕΕΞΞ22001166//2244--22--
22001166  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλώώνν  ΠΠεερριιοουυσσιιώώνν  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  
ππεερρίί  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  6655  κκααιι  6666  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133..    

55..    ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ττρρααππεεζζιικκώώνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν  ααππόό  
κκοοιιννωωφφεελλεείίςς  ππεερριιοουυσσίίεεςς  ττοουυ  νν..  44118822//22001133  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  
ααππόό  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  σσααςς  υυππεεννθθυυμμίίζζοουυμμεε  τταα  δδιιααλλααμμββααννόόμμεενναα  
σσττοο  ααρρ..  ππρρωωττ..  9955449922ΕΕΞΞ22002200//ΥΥΠΠΟΟΙΙΚΚ//0011//0099//22002200  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσααςς  κκοοιιννοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  μμεε  ττοο  ααρρ..  
111166555588//2211--0099--22002200..        

  

  

ΓΓεεννιικκόόττεερραα::  

  

11..  ΗΗ  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  θθαα  γγίίννεειι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  δδιιααθθήήκκηηςς,,  
ττηηςς  ααρρ..  44005599//22000000  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΕΕφφεεττεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  
5599  κκααιι  6600  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133,,  όόππωωςς  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  ττωωνν  σσυυννααφφώώνν  ιισσχχυυοουυσσώώνν  

ΑΔΑ: ΩΣ47ΟΡ1Γ-Δ7Ε



δδιιααττάάξξεεωωνν..  ΟΟιι    δδααππάάννεεςς  θθαα  κκααλλύύππττοουυνν  ππρρααγγμμααττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  θθαα  σσττηηρρίίζζοοννττααιι  σσεε  
ννόόμμιιμμαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,  ήήττοοιι  ππααρραασσττααττιικκάά  κκααιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  οορργγάάννοουυ  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  
κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς..    

22..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5599  ππααρρ..33  κκααιι  44  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ννόόμμοουυ  ««οο  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  ττρρεειιςς  ((33))  μμήήννεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

έέννααρρξξηη  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς,,  οο  δδεε  ααπποολλοογγιισσμμόόςς  μμααζζίί  μμεε  ττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό  μμέέσσαα  σσεε  

ττέέσσσσεερριιςς  ((44))  μμήήννεεςς  ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ..  ΑΑνν  δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  

ήή  άάρρννηησσηη  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμώώνν  κκααιι  ααπποολλοογγιισσμμώώνν,,  ηη  ααρρμμόόδδιιαα  

ααρρχχήή  εεκκδδίίδδεειι  άάμμεεσσαα  κκααιι  κκοοιιννοοπποοιιεείί  εειιδδοοπποοίίηησσηη  σστταα  ππιισσττωωττιικκάά  ιιδδρρύύμμαατταα,,  σστταα  οοπποοίίαα  

υυππάάρρχχοουυνν  κκααττααθθέέσσεειιςς  ττωωνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ααρρννοούύννττααιι  ττηηνν  

ααππόόδδοοσσηη  ττωωνν  κκααττααθθέέσσεεωωνν,,  όόππωωςς  κκααιι  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  εεννττοολλήήςς  ππλληηρρωωμμήήςς  σσεε  ββάάρροοςς  

ττωωνν  κκααττααθθέέσσεεωωνν  ααυυττώώνν,,  εευυθθύύννοοννττααιι  δδεε  έέννααννττιι  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς  γγιιαα  κκάάθθεε  ζζηημμιιάά,,  πποουυ  

υυππέέσσττηη  ααππόό  ττηηνν  ππααρράάλλεειιψψήή  ττοουυςς..  ΤΤηηνν  ααγγωωγγήή  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  μμπποορρεείί  νναα  

εεγγεείίρρεειι  κκααιι  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο..  44..  ΟΟιι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοοίί  κκααιι  ααπποολλοογγιισσμμοοίί  εεγγκκρρίίννοοννττααιι  μμεε  ππρράάξξηη  

ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ααρρχχήήςς..  ΜΜεε  ττηηνν  ππρράάξξηη  έέγγκκρριισσηηςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  

πποοσσώώνν  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  πποουυ  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ήή  ηη  

εεγγγγρρααφφήή  ννέέωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  ήή  σσυυμμφφωωννίίααςς  μμεε  

ττοουυςς  οορριισσμμοούύςς  ήή  ττοο  σσκκοοππόό  ττηηςς  σσυυσσττααττιικκήήςς  ππρράάξξηηςς  ήή  αανν  οοιι  δδααππάάννεεςς  κκρρίίννοοννττααιι  

υυππεερρββοολλιικκέέςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοονν  εεππιιδδιιωωκκόόμμεεννοο  σσκκοοππόό  κκααιι  τταα  δδιιααττιιθθέέμμεενναα  γγιιαα  ττηηνν  

εεκκππλλήήρρωωσσήή  ττοουυ  πποοσσάά,,  οοππόόττεε  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  ππεερριικκόόππττοοννττααιι  σσττοο  εεύύλλοογγοο  

μμέέττρροο………………..»»..    
33..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6600  ππααρρ..  22  κκααιι  33  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133  ««22..  ΔΔεενν  

εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααμμίίαα  δδααππάάννηη  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν,,  χχωωρρίίςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ααννααγγρρααφφήή  

σσττοονν  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό,,  εεκκττόόςς  αανν  ααφφοορράά  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσηη  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  

χχρρεεώώνν  ππρροοςς  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο..  33..  ΚΚάάθθεε  δδααππάάννηη,,  πποουυ  εεννεερργγεείίττααιι  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  

δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚώώδδιικκαα  κκααιι  ττωωνν  κκααννοοννιισσττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  πποουυ  εεκκδδίίδδοοννττααιι  

κκααττ’’  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσήή  ττοουυ  ήή  ττηηςς  σσυυσσττααττιικκήήςς  ππρράάξξηηςς  ήή  ττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  ήή  χχωωρρίίςς  ττηηνν  

έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ήή  μμεε  υυππέέρρββαασσηη  ττωωνν  ππιισσττώώσσεεωωνν  πποουυ  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  

σσεε  ααυυττόόνν,,  ββααρρύύννεειι  ααλλλληηλλεεγγγγύύωωςς  κκααιι  εειιςς  οολλόόκκλληηρροονν  ττοουυςς  δδιιοοιικκηηττέέςς  ήή  

δδιιααχχεειιρριισσττέέςς,,  πποουυ  έέδδωωσσαανν  εεννττοολλήή  γγιιαα  ττηη  δδααππάάννηη  κκααιι  κκααττααλλοογγίίζζεεττααιι  μμεε  ππρράάξξηη  

ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ααρρχχήήςς,,  μμεεττάά  ααππόό  έέλλεεγγχχοο  ααππόό  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΕΕππιιθθεεωωρρηηττήή  ήή  

εελλεεγγκκττιικκόό  γγρρααφφεείίοο  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  κκααιι  γγννώώμμηη  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  ΟΟ  

κκααττααλλοογγιισσμμόόςς  μμπποορρεείί  νναα  εεππεεκκττεείίννεεττααιι  κκααιι  σσττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ––  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  

ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς,,  εεφφόόσσοονν  ααυυττοοίί  εείίννααιι  υυππααίίττιιοοιι  ήή  σσυυννέέρργγηησσαανν  σσττηη  μμηη  ννόόμμιιμμηη  

δδααππάάννηη..  ΚΚααττάά  τταα  λλοοιιππάά  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  ααννααλλόόγγωωςς  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  

ππααρρααγγρράάφφωωνν  44  κκααιι  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3311»»..  

44..  ΗΗ  υυπποοχχρρέέωωσσηη  υυπποοββοολλήήςς  δδηηλλώώσσεεωωνν  κκααιι  κκααττααββοολλήήςς  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  εεγγκκααίίρρωωςς  κκααιι  
μμέέσσαα  σσττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς  ππρροοςς  ααπποοφφυυγγήή  εεππιιββοολλήήςς  ππρροοσσττίίμμωωνν  ((τταα  
οοπποοίίαα  θθαα  ββααρρύύννοουυνν  ττοουυςς  δδιιοοιικκηηττέέςς  --  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  ττηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  κκααττ΄́άάρρθθρροο  6600  
ππααρρ..33  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//1133))..    

55..  ΗΗ  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  θθαα  γγίίννεεττααιι  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  2244  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ..  
66..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  έέρργγωωνν  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  τταα  άάρρθθρραα  4455  κκααιι  5588  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  

ννόόμμοουυ..  ΤΤαα  εεγγκκεεκκρριιμμέένναα  πποοσσάά  εεππίί  ττωωνν  έέρργγωωνν  ααυυττώώνν  εείίννααιι  εεννδδεειικκττιικκάά..  ΑΑνν  μμεεττάά  ττηηνν  
έέγγκκρριισσήή  ττοουυςς  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  εεκκ  ττοουυ  σσκκοοπποούύ  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ααυυττάά  δδιιααμμοορρφφωωθθοούύνν  
δδιιααφφοορρεεττιικκάά,,  ττόόττεε  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααμμοορρφφωωθθοούύνν  ααννττιισσττοοίίχχωωςς  τταα  πποοσσάά  ττοουυ  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ..  

77..  ΠΠρριινν  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  έέρργγωωνν  κκααιι  εερργγαασσιιώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  εεγγκκρρίίσσεειιςς  ααππόό  
ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  

88..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4488  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ννόόμμοουυ,,  σσυυννάάππττοοννττααιι  οοιι  
σσυυμμββάάσσεειιςς  ππρροομμηηθθεειιώώνν  κκααιι  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααννααλλόόγγωωςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ..  

ΑΔΑ: ΩΣ47ΟΡ1Γ-Δ7Ε



99..  ΓΓιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  υυπποοττρροοφφιιώώνν  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  5566  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133,,  όόππωωςς  
ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι,,  ττοο  ΚΚ..ΔΔ..  1188//11994411  ((ΦΦΕΕΚΚ  228866  ΑΑ΄́)),,  ""ΠΠεερρίί  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  
ααπποοννοομμήήςς  υυπποοττρροοφφιιώώνν  εεκκ  κκλληηρροοννοομμιικκώώνν,,  κκλληηρροοδδοοσσιιώώνν  κκααιι  δδωωρρεεώώνν  
κκααττααλλεειιπποομμέέννωωνν  εειιςς  άάλλλλαα  ππρρόόσσωωππαα  ννοομμιικκάά  ήή  φφυυσσιικκάά  ππλληηνν  ττοουυ  κκρράάττοοςς"",,  ηη  
ααρρ..11110011553322//77330088//ΒΒ00001111//2200--1122--22000022  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥπποοττρροοφφιιώώνν,,  ππεερρίί  ααύύξξηησσηηςς  ττωωνν  ααννωωττάάττωωνν  οορρίίωωνν  ττωωνν  υυπποοττρροοφφιιώώνν,,  
ττοο  ααρρ..  11003355118844//115533//2244--33--0066  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΥΥππ..  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  ππεερρίί  
ττεελλώώνν  χχααρρττοοσσήήμμοουυ  σσεε  εεννττάάλλμμαατταα  ππλληηρρωωμμήήςς  ββρρααββεείίωωνν  κκααιι  υυπποοττρροοφφιιώώνν  πποουυ  
χχοορρηηγγοούύννττααιι  ααππόό  ιιδδρρύύμμαατταα  --  κκλληηρροοδδοοττήήμμαατταα,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσααςς  κκοοιιννοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  
ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  μμεε  ττοο  ααρρ..  11334455//0088--0011--22001166  έέγγγγρρααφφόό  μμααςς..    

1100..  ΕΕππιιππλλέέοονν  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  

άάρρθθρροουυ,,  οοιι  υυπποοττρροοφφίίεεςς  πποουυ  χχοορρηηγγοούύννττααιι    σστταα  ππλλααίίσσιιαα  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ττοουυ  

εειιδδιικκοούύ  σσκκοοπποούύ  ττηηςς,,  κκααττάά  ττηηνν  ππααρρ..  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5500,,  κκααττααλλεειιππόόμμεεννηηςς  

ππεερριιοουυσσίίααςς,,  εεκκππίίππττοουυνν  ωωςς  δδααππάάννηη,,  κκααττάά  ττοο  άάρρθθρροο  2222  ττοουυ  ΝΝ..  44117722//22001144,,  ααππόό  

τταα  φφοορροολλοογγηηττέέαα  έέσσοοδδαα  ττοουυ  υυππόόχχρρεεοουυ..  
1111..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6677  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ  ππεερρίί  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  

κκααττααθθέέσσεεωωνν  ««11..  ΚΚλληηρροοννόόμμοοιι,,  κκλληηρροοδδόόχχοοιι,,  εεκκττεελλεεσσττέέςς  δδιιααθθηηκκώώνν,,  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς,,  
εεκκκκααθθααρριισσττέέςς  κκααιι  δδιιοοιικκηηττέέςς  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  κκααιι  κκηηδδεεμμόόννεεςς  σσχχοολλααζζοουυσσώώνν  κκλληηρροοννοομμιιώώνν  
κκααττααθθέέττοουυνν  σσεε  έένναανν  ήή  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  έέννττοοκκοουυςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  όόψψεεωωςς,,  
ττααμμιιεευυττηηρρίίοουυ  ήή  ππρροοθθεεσσμμιιαακκοούύςς  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ππεερριιοουυσσίίεεςς  
ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚώώδδιικκαα  κκααιι  εεννηημμεερρώώννοουυνν  άάμμεεσσαα  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ααρρχχήή  γγιιαα  τταα  

σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν,,  μμεε  ααιιττιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττοουυςς  κκααιι  ττοουυ  

σσκκοοπποούύ  ττηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς»»..    
1122..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6699,,  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133  --  ΔΔίίκκεεςς  

κκοοιιννωωφφεελλώώνν  ππεερριιοουυσσιιώώνν  ««11..  ΗΗ  ααρρμμόόδδιιαα  ααρρχχήή  ννοομμιιμμοοπποοιιεείίττααιι,,  ππέέρραανν  ττωωνν  

εεκκκκααθθααρριισσττώώνν,,  εεκκττεελλεεσσττώώνν  δδιιααθθήήκκηηςς  κκααιι  δδιιοοιικκηηττώώνν  κκοοιιννωωφφεελλώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν::  αα))  ΝΝαα  

αασσκκεείί  ααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  ααγγωωγγέέςς  σσεε  δδιικκαασσττήήρριιαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννααγγννώώρριισσηη  ήή  ττηη  δδιιεεκκδδίίκκηησσηη  

δδιικκααιιώώμμααττοοςς  σσεε  κκάάθθεε  ππεερριιοουυσσίίαα,,  πποουυ  έέχχεειι  δδιιααττεεθθεείί  γγιιαα  κκοοιιννωωφφεελλήή  σσκκοοππόό  ήή  σσεε  

κκοοιιννωωφφεελλέέςς  ίίδδρρυυμμαα,,  ββ))  νναα  εεππιισσππεεύύδδεειι    ααννααγγκκαασσττιικκήή  εεκκττέέλλεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  

ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ααυυττώώνν,,  γγ))  νναα  ζζηηττεείί  ττηη  λλήήψψηη  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  

εεξξαασσφφάάλλιισσηη  κκάάθθεε  ππεερριιοουυσσίίααςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  άάρρθθρραα  668822  κκααιι  εεππόόμμεενναα  ττοουυ  ΚΚώώδδιικκαα  

ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΔΔιικκοοννοομμίίααςς,,  δδ))  νναα  αασσκκεείί  ππααρρέέμμββαασσηη  σσεε  κκάάθθεε  σσττάάσσηη  δδίίκκηηςς  ηη  οοπποοίίαα  ααφφοορράά  

ππεερριιοουυσσίίαα  υυππέέρρ  κκοοιιννωωφφεελλοούύςς  σσκκοοπποούύ  ήή  κκοοιιννωωφφεελλώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  ήή  ααφφοορράά  ττοο  κκύύρροοςς  

ττωωνν  ππρράάξξεεώώνν  ττοουυςς,,  μμεε  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ππρροοττάάσσεεωωνν  κκααιι  χχωωρρίίςς  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  

δδιικκοογγρράάφφοουυ  ππααρρέέμμββαασσηηςς……………………  22..  ΤΤαα  εειισσααγγωωγγιικκάά  δδιικκόόγγρρααφφαα  ττωωνν  δδιικκώώνν,,  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο,,  κκοοιιννοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  

ααρρχχήή,,  ααππόό  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  κκιι  αανν  αασσκκοούύννττααιι,,  εεκκττόόςς  αανν  οορρίίζζεεττααιι  εειιδδιικκάά  

δδιιααφφοορρεεττιικκάά  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚώώδδιικκαα,,  εεππίί  πποοιιννήή  ααππααρρααδδέέκκττοουυ  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς,,  

πποουυ  εεξξεεττάάζζεεττααιι  κκααιι  ααυυττεεππααγγγγέέλλττωωςς……......»»..  
1133..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7711  ππααρρ..  22  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ  ««22..  ΠΠρρόόσσττιιμμοο  

μμέέχχρριι  δδέέκκαα  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((1100..000000))  εευυρρώώ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι::  αα))  ΣΣεε  εεκκττεελλεεσσττέέςς  δδιιααθθηηκκώώνν,,  

δδιιααχχεειιρριισσττέέςς,,  κκηηδδεεμμόόννεεςς  σσχχοολλααζζοουυσσώώνν  κκλληηρροοννοομμιιώώνν,,  δδιιοοιικκηηττέέςς  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  ήή  

ππεερριιοουυσσιιώώνν,,  πποουυ  δδιιέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  ννόόμμοο,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδεενν  ππααρρέέχχοουυνν  τταα  

ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  ααππόό  ααυυττόόνν  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  δδιιααχχεείίρριισσήήςς  ττοουυςς  ήή  δδεενν  υυπποοββάάλλλλοουυνν  ττοονν  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  κκααιι  ααπποολλοογγιισσμμόό  μμέέσσαα  σσττιιςς  ννόόμμιιμμεεςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς  ήή  ααρρννοούύννττααιι  νναα  

υυπποοββλληηθθοούύνν  σσεε  έέλλεεγγχχοο  ήή  εεξξέέτταασσηη,,  πποουυ  δδιιααττάάσσσσεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ααρρχχήή  ήή  δδεενν  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ήή  δδεενν  ππααρρέέχχοουυνν  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  

κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  κκοοιιννωωφφεελλώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  κκααιι  ππεερριιοουυσσιιώώνν  ήή  δδεενν  ττηηρροούύνν  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  

ββιιββλλίίαα  ήή  δδεε  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  κκώώδδιικκαα  κκααιι  ττωωνν  σσυυσσττααττιικκώώνν  

ππρράάξξεεωωνν…………………………»»..  

ΑΔΑ: ΩΣ47ΟΡ1Γ-Δ7Ε



1144..  ΟΟιι  κκοοιιννωωφφεελλεείίςς  ππεερριιοουυσσίίεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ττηηρροούύνν  όόλλαα  τταα  ββιιββλλίίαα  κκααιι  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  
ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7733    ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133..  

 
Σας ενημερώνουμε πως η παρούσα απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr 
– Ενημερώσεις –  Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών - Δυτική Μακεδονία - 
Προϋπολογισμοί) και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Κοινωφελών 
Περιουσιών, με την καταχώρισή του στο Μητρώο (άρθρο 59 ν. 4182/2013, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 ν. 4758/2020 (ΦΕΚ 242/τ.Α’/4.12.2020).  

ΣΣεε  όόμμοοιιαα  εεννέέρργγεειιαα  ααννάάρρττηησσηηςς  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  μμεε  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππίίνναακκαα  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002211  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββεείίττεε  κκααιι  εεσσεείίςς,,  σσττοο  δδιιααδδιικκττυυαακκόό  ττόόπποο  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  σσααςς,,  μμεε  ππρροοφφααννήή  σσκκοοππόό  ττηη  δδιιααφφάάννεειιαα,,  εεννώώ  ττυυχχόόνν  ππααρράάλλεειιψψηη  εεππιιφφέέρρεειι  

ττιιςς  κκυυρρώώσσεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7711  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133.. 
   
Κοινοποίηση: 

««ΚΚλληηρροοδδόόττηημμαα  ΖΖήήσσηη  ΠΠααππααλλααζζάάρροουυ»»  
ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  
ΔΔήήμμοοςς  ΚΚαασσττοορριιάάςς  
ΣΣκκααππέέρρδδεειιοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΜΜέέγγααρροο  
552211  0000    ΚΚΑΑΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  

                                                                                         Ο  Συντονιστής  
                                                                                Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

           Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας 
 

 

                                                                                       Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης  
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