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                ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  

                                                                  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                                                          ΚΚοοζζάάννηη,,  1166--1111--22002222  

ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  

ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ  --  ΔΔΥΥΤΤ..  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ            ΑΑρριιθθμμ..  ΠΠρρωωττ::  113355553399                        
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ                          ΣΣχχεεττ..::  111133990066,,  112233005588                                    
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ    ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΦΦΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΩΩΝΝ  

ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΦΦΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΩΩΝΝ  

ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ                                                                                                                                                                                                                                                  
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  ΣΣωωκκρράάττηηςς  ΒΒαασσιιλλεειιάάδδηηςς                                                                    

ΤΤηηλλ::  2244661133--5500117722                                                                                                                  
FFaaxx::  2244661133--5500112233                                                                                                                  
ΤΤααχχ..  ΔΔ//ννσσηη::  ΖΖΕΕΠΠ  ΚΚοοζζάάννηηςς                                                  
                                      550011  0000  ΚΚΟΟΖΖΑΑΝΝΗΗ                                                                                    
EE--mmaaiill::  vvaassiilleeiiaaddiissssookk@@aappddhhpp--ddmm..ggoovv..ggrr                        
      
                                                                                                                                              
Θέμα : Έγκριση της αριθμ. 33//2277--0099--22002222  απόφασης-πράξης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου Γραμμάτων & Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, ως 
διαχειριστής του κληροδοτήματος «Γεωργίου Θ. Καράτζια», αναφορικά με 
τον έλεγχο νομιμότητας του υποβληθέντος προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2023  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Ο Συντονιστής  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
Έχοντας υπόψη: 
1.-Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2.-Τις διατάξεις του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 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 Α΄), «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

6.-Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 
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7.-Την αριθμ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250 
Υ.Ο.Δ.Δ.) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ο κος Μιχελάκης Βασίλειος του Πολύκαρπου. 

 
8.-Τις αριθμ. 1097083/1275/Α0006/17-10-2001 (ΦΕΚ 1425 Β΄), 1044668/642/Α0006/23-

05-2002 (ΦΕΚ 673 Β΄) Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας 
Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
σε θέματα εποπτείας Ιδρυμάτων & Κληροδοτημάτων». 

9.-Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδιαίτερα αυτές των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 αυτού. 

10.-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». 

11.-Την αριθμ. 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». 

 
12.-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». 

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.-Την από 11-02-1976 ιδιόγραφη διαθήκη του Γεωργίου Θ. Καράτζια, η οποία 

δημοσιεύθηκε και κηρύχτηκε κύρια με το αριθμ. 186/01-04-1976 πρακτικό του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 

1155..--ΤΤηηνν  ααρριιθθμμ..  22779966//2277--0044--11999933  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΕΕφφεεττεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  ππεερρίί  εεππωωφφεελλέέσσττεερρηηςς  
ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  αακκιιννήήττοουυ  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς  μμεε  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ττηηςς  ααννττιιππααρροοχχήήςς  κκααιι  ττοουυ  
ττρρόόπποουυ  δδιιααχχεείίρριισσήήςς  ττοουυ..  

1166..--ΤΤηηνν  ααρριιθθμμ..  55882222//1155--0055--22000077  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΕΕφφεεττεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ττηηνν  ααρρ..  ππρρωωττ..  
11006699444477//8877χχ//ΑΑ00001111//0033--0066--22001111  ΚΚοοιιννήή  ΥΥπποουυρργγιικκήή  ΑΑππόόφφαασσηη  ττωωνν  ΥΥπποουυρργγώώνν  
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  &&  ΤΤοουυρριισσμμοούύ,,  ππεερρίί  κκααθθοορριισσμμοούύ  λλεεππττοομμεερρεειιώώνν  
εεππωωφφεελλέέσσττεερρηηςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ  ττηηςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΘΘ..  ΚΚααρράάττζζιιαα,,  κκααττόόππιινν  ττηηςς  
ααννωωττέέρρωω  ΕΕφφεεττεειιαακκήήςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε::  

11..  ΗΗ  μμεεττααφφοορράά  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ππιινναακκοοθθήήκκηηςς  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΓΓ..  ΤΤιιόόλληη  &&  
ΧΧρριισσττοοπποούύλλοουυ  

        σσεε  χχώώρροο  εεμμββααδδοούύ  112200,,0000  ττ..μμ..  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  πποουυ  σσττεεγγάάζζεεττααιι  κκααιι  ττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο  
««ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  

        ΓΓρρααμμμμάάττωωνν  --  ΤΤεεχχννώώνν  ΝΝ..  ΚΚοοζζάάννηηςς»»..  
22..  ΟΟ  χχώώρροοςς  θθαα  οοννοομμαασσττεείί  ««ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ    ΓΓ..  ΚΚΑΑΡΡΑΑΤΤΖΖΙΙΑΑ»»..  
33..  ΗΗ  ααίίθθοουυσσαα  ττηηςς  ππιινναακκοοθθήήκκηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  δδιιααμμέέρριισσμμαα  θθαα  εεκκμμιισσθθωωθθοούύνν  κκααιι  ααππόό  τταα  
έέσσοοδδαα  ττοουυςς  θθαα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  τταα  εενν  γγέέννεειι  έέξξοοδδαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ππιινναακκοοθθήήκκηηςς  
((όόππωωςς  ππρροομμήήθθεειιαα  ππιιννάάκκωωνν  γγιιαα  ττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό  ττηηςς,,  μμιισσθθόόςς  υυππάάλλλληηλλοουυ,,  
κκααθθααρρίίσσττρριιααςς,,  δδααππάάννεεςς  ύύδδρρεευυσσηηςς,,  ηηλλεεκκττρροοδδόόττηησσηηςς  κκλλππ..))..  

1177..--ΤΤοο  ααρριιθθμμ..  ΦΦ..««ΓΓ..ΘΘ..ΚΚααρράάττζζιιαα»»//66//3300--99--22002222  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΓΓρρααμμμμάάττωωνν  &&  
ΤΤεεχχννώώνν  ΠΠ..ΕΕ..  ΚΚοοζζάάννηηςς  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  δδιιααββιιββάάσσθθηηκκεε  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς::  
αα..  ηη  εειισσηηγγηηττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002233  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς            
        ««ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΘΘ..  ΚΚααρράάττζζιιαα»»  

  ββ..  φφ//φφοο  κκίίννηησσηηςς  ττρρααππεεζζιικκοούύ  λλοογγααρριιαασσμμοούύ  
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  γγ..  ηη  ααρρ..  33//2277--99--22002222  ππρράάξξηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ,,  οο  οοπποοίίοοςς  ωωςς  δδιιααχχεειιρριισσττήήςς  ττοουυ          
          κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς,,  εεννέέκκρριιννεε  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  έέττοουυςς  22002233,,  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  έέττοουυςς  22002233  ((όόππωωςς  υυπποοββάάλλλλεεττααιι))  

ΑΑ))  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγ..    χχρρήήσσηηςς::  227799,,1122€€  

ΒΒ))  ΈΈσσοοδδαα  ππααρροούύσσηηςς::  2233..110000,,6699€€  

ΓΓ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕσσόόδδωωνν::  2233..337799,,8811€€  

ΔΔ))  ΈΈξξοοδδαα::  55..559999,,1122€€  

ΕΕ))  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό::  1177..778800,,6699€€  

ΣΣΤΤ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν::  2233..337799,,8811€€  
 

 
ΑΑ ππ οο φφ αα σσ ίί ζζ οο υυ μμ εε   

  
ΤΤηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααρριιθθμμ  33//2277--0099--22002222  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  

ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΓΓρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  ΤΤεεχχννώώνν  ΠΠ..ΕΕ..  ΚΚοοζζάάννηηςς,,  ωωςς  δδιιααχχεειιρριισσττήήςς  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς  
πποουυ  ααφφοορράά  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  έέττοουυςς  22002233  μμεε  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  
ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  

  
Προϋπολογισμός οικ. έτους 2023 (όπως εγκρίνεται ) 

ΚΚ..ΑΑ..  ΕΕΣΣΟΟΔΔΑΑ  ΠΠοοσσόό  ((€€))  ΚΚ..ΑΑ..  ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΠΠοοσσόό  ((€€))  

11..  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  

χχρρήήσσηηςς  ((66--1100--22002222))  
22..339900,,5555  

11..  ΔΔααππάάννεεςς  κκααθθααρριισσμμοούύ    
ΠΠιινναακκοοθθήήκκηηςς,,  ΔΔΕΕΗΗ    

22..000000,,0000  

22..  ΈΈσσοοδδαα    ααππόό  μμιισσθθώώμμαατταα    55..110000,,0000  
  

22..  ΓΓρρααφφιικκήή  ΥΥλληη  440000,,0000  

ΓΓ,,ΤΤιιόόλληη  1111  ((9922,,9900  
ττ..μμ..))  1122  xx  222255,,0000  

22,,770000,,0000  33..  ΦΦόόρροοςς  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  &&  
ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ    

22..000000,,0000  

ΓΓ,,ΤΤιιόόλληη  1111  ((8800,,2200  
ττ..μμ..))  1122  xx  220000,,0000  

22..440000,,0000  44..  ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  55‰‰  
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  άάρρθθρροο  
6655  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133    
((22001133--22002211))  

225533,,6622  

33..  ΑΑννεείίσσππρραακκτταα  μμιισσθθώώμμαατταα  99..115500,,0000  55..  ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  55‰‰  ττοουυ  
ΝΝ..  44118822//22001133  ((22002222))  

2255,,5500    

ΜΜ..  ΦΦωωττίίοουυ  22  ((5544,,8822  
ττ..μμ..))  
6611  xx  115500,,0000  

  

99..115500,,0000  

44..  ΤΤόόκκοοιι  ααννεείίσσππρραακκττωωνν  
μμιισσθθωωμμάάττωωνν    

33..772266,,6600  66..  ΔΔααππάάννεεςς  κκττηηρρίίωωνν  440000,,0000  

55..  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  οοφφεειιλλέέςς  
αακκιιννήήττωωνν  ππρροοςς    ΔΔΕΕΚΚΟΟ    

55..112244,,0099  
  

77..  ΕΕξξόόφφλληησσηη  ππααλλααιιώώνν  
οοφφεειιλλώώνν  μμεεττάά  ααππόό  
δδιιαακκααννοοννιισσμμόό  

442200,,0000  

  ΜΜ..ΦΦωωττίίοουυ  22  ΔΔΕΕΥΥΑΑΚΚ    33..778888,,9955    
ΔΔΕΕΗΗ                  773344,,0000    

88..  ΑΑππρρόόββλλεεππτταα    110000,,0000  

ΓΓ,,ΤΤιιόόλληη  1111  
((9922,,9900  ττ..μμ..))  

ΔΔΕΕΥΥΑΑΚΚ        660011,,1144  

    
  

        

  ΣΣύύννοολλοο  εεσσόόδδωωνν    2233..110000,,6699    ΣΣύύννοολλοο  εεξξόόδδωωνν  55..559999,,1122  

        ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό  1199..889922,,1144  

  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  2255..449911,,2244    ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  2255..449911,,2244  
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ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  έέττοουυςς  22002233  ((όόππωωςς  εεγγκκρρίίννεεττααιι))  

ΑΑ))  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς::  22..339900,,5555€€  

ΒΒ))  ΈΈσσοοδδαα  ππααρροούύσσηηςς::  2233..110000,,6699€€  

ΓΓ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕσσόόδδωωνν::  2255..449911,,2244€€  

ΔΔ))  ΈΈξξοοδδαα::  55..559999,,1122€€  

ΕΕ))  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό::  1199..889922,,1144€€  

ΣΣΤΤ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν::  2255..449911,,2244€€  
 

 

 Ειδικότερα: 

1. Το υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διορθώνεται σε 2.390,55€ σύμφωνα με το  
παραστατικό τράπεζας που στάλθηκε στην υπηρεσία μας. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4182/2013, «Κληρονόμοι, κληροδόχοι, εκτελεστές 
διαθηκών, διαχειριστές, εκκαθαριστές και διοικητές ιδρυμάτων και κηδεμόνες 
σχολαζουσών κληρονομιών καταθέτουν σε έναν ή και περισσότερους έντοκους 
λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου ή προθεσμιακούς χρηματικά ποσά που 
προέρχονται από περιουσίες του παρόντος Κώδικα …» και την αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 
1040933 ΕΞ 2014/06-03-2014 ερμηνευτική Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου 
Οικονομικών οι εκτελεστές θα πρέπει να καταθέτουν τα έσοδα από την εκμετάλλευση 
της περιουσίας σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για το σκοπό αυτό και 
ενδείκνυται να φέρει τον τίτλο του κληροδοτήματος μαζί με αυτόν του φορέα 
διαχείρισης. 

 Στο φ/φο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού που αφορά το κληροδότημα δεν 
εμφανίζονται οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις χρηματικές εισροές από μισθώματα 
ή τυχόν εκροές παρά μόνο μία μεταφορά πίστωσης. 

 Απαιτείται λοιπόν για λόγους νομιμότητας, απόδοσης αναλογούντων τόκων 
και τάξης ενόψει ενός διαχειριστικού ελέγχου η χρήση ενός διακριτού 
τραπεζικού λογαριασμού για τις συναλλαγές που αφορούν το κληροδότημα. 

3. Καλείστε να προβείτε στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, για την είσπραξη 
των οφειλόμενων μισθωμάτων  και απαιτήσεων από οφειλές σε ΔΕΚΟ του 
διαμερίσματος επί της  Μητρ. Φωτίου 2 και απαιτήσεων από οφειλές στη 
ΔΕΥΑΚ του ενός διαμερίσματος επί της Γ. Τιόλη 11 στην Κοζάνη και να 
αποστείλετε στην υπηρεσία μας σχετικά αντίγραφα αυτών. 

4. Καλείστε να προβείτε σε διαδικασίες εκμίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
Ν.4182/2013 του ανεκμετάλευτου διαμερίσματος επί της Μ. Φωτίου 2. 

5. ΟΙ πιστώσεις των κωδικών 1, 2, και 6 θα διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 48 του 
Ν.4182/2013. 

 
 
 
 

  ΓΓεεννιικκόόττεερραα::  

  
11..        ΗΗ  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  θθαα  γγίίννεειι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  δδιιααθθήήκκηηςς  κκααιι  

ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  5599  κκααιι  6600  ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133,,  όόππωωςς  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  ττωωνν  
σσυυννααφφώώνν  ιισσχχυυοουυσσώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν..  ΟΟιι    δδααππάάννεεςς  θθαα  κκααλλύύππττοουυνν  ππρρααγγμμααττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  
θθαα  σσττηηρρίίζζοοννττααιι  σσεε  ννόόμμιιμμαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,  ήήττοοιι  ππααρραασσττααττιικκάά  κκααιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  
οορργγάάννοουυ  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς..  
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22..        ΗΗ  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  κκωωδδ..  εεξξόόδδωωνν,,  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  ««ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  πποοσσοοσσττοούύ  55‰‰  ((22001133--
22002211))»»  ααφφοορράά  εεππιιββοολλήή  εεττήήσσιιααςς  ππααρραακκρράάττηησσηηςς  55‰‰  εεππίί  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ααπποολλοογγιισσμμώώνν  
χχρρήήσσεεωωνν  ππααρρεελλθθόόννττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  εεττώώνν  ((ΠΠΟΟΕΕ))  22001133  έέωωςς  22002211  κκααιι  ααυυττήή  μμεε  ττηηνν  
οοννοομμαασσίίαα  ««ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  πποοσσοοσσττοούύ  55‰‰  ((22002222))»»  εεππίί  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002222  
ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς,,  ηη  οοπποοίίαα  δδεενν  έέχχεειι  ααπποοδδοοθθεείί  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα,,  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..  

33..        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………………..»»..    
44..        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»»..  

55..        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))..    

66..        ΗΗ  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  θθαα  γγίίννεεττααιι  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  2244  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΝΝόόμμοουυ..  
77..        ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  έέρργγωωνν  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  4455  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..  

88..        ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4488  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ννόόμμοουυ,,  σσυυννάάππττοοννττααιι  οοιι  σσυυμμββάάσσεειιςς  
ππρροομμηηθθεειιώώνν  κκααιι  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααννααλλόόγγωωςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ..  
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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……......»»..  
13. Οι κοινωφελείς περιουσίες υποχρεούνται να τηρούν όλα τα βιβλία και στοιχεία που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 73  του Ν. 4182/2013. 
14. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 2 του ίδιου Νόμου «2. Πρόστιμο μέχρι 

δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ επιβάλλεται: α) Σε εκτελεστές διαθηκών, διαχειριστές, 
κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, διοικητές ιδρυμάτων ή περιουσιών, που 
διέπονται από τον παρόντα νόμο, οι οποίοι δεν παρέχουν τα προβλεπόμενα από 
αυτόν στοιχεία της διαχείρισής τους ή δεν υποβάλλουν τον προϋπολογισμό και 
απολογισμό μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ή αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο ή 
εξέταση, που διατάσσεται από την αρμόδια αρχή ή δεν υποβάλλουν σχετική έκθεση ή 
δεν παρέχουν πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των κοινωφελών 
ιδρυμάτων και περιουσιών ή δεν τηρούν τα απαραίτητα βιβλία ή δε συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις του κώδικα και των συστατικών πράξεων……». 
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Σας ενημερώνουμε πως η παρούσα απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr - 
Πληροφόρηση - Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών - Δυτική Μακεδονία - Προϋπολογισμοί) 
και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών, με την 
καταχώρησή του στο Μητρώο (άρθρο 59, Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 34, Ν. 4758/2020, ΦΕΚ 242 Α΄/4-12-2020). 

Σε όμοια ενέργεια ανάρτησης του εγκεκριμένου με την παρούσα πίνακα 
προϋπολογισμού, πρέπει να προβείτε και εσείς, στο διαδικτυακό σας τόπο εφόσον 
υπάρχει, με προφανή σκοπό τη διαφάνεια, ενώ τυχόν παράλειψη επιφέρει τις 
κυρώσεις του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013. 

  

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::  

ΚΚλληηρροοδδόόττηημμαα  ««ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΘΘ..  ΚΚααρράάττζζιιαα»»    
ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  ΓΓρρααμμμμάάττωωνν  &&  ΤΤεεχχννώώνν  ΠΠ..ΕΕ..  ΚΚοοζζάάννηηςς  
ΙΙ..  ΔΔρρααγγοούύμμηη  99--1111      
550011  3311  ΚΚΟΟΖΖΑΑΝΝΗΗ  
                                                                                                                                                                            Ο ασκών καθήκοντα   
          Συντονιστή 

                                                                      της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
                                                                         Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας                                                           

 
 

                                                                      Δημήτριος Γαζής 
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