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Θέμα :   Έγκριση της αριθμ. 22//2288--0099--22002211  απόφασης-πράξης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου Γραμμάτων & Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, ως 
διαχειριστής του κληροδοτήματος «Κων/νου Γ. Βρέλλα», αναφορικά με τον 
έλεγχο νομιμότητας του υποβληθέντος προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022  

  
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». 

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 
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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». 

1133..--ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚ..ΔΔ..  1188((ΦΦΕΕΚΚ  228866//ττ..ΑΑ’’  //  2233--0088--11994411))  ««ΠΠεερρίί  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  ααπποοννοομμήήςς  

υυπποοττρροοφφιιώώνν  εεκκ  κκλληηρροοννοομμιιώώνν,,  κκλληηρροοδδοοσσιιώώνν  κκααιι  δδωωρρεεώώνν  κκααττααλλεειιπποομμέέννωωνν  εειιςς  άάλλλλαα  

ππρρόόσσωωππαα  ννοομμιικκάά  ήή  φφυυσσιικκάά  ππλληηνν  ττοουυ  κκρράάττοουυςς»»..  
14.-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. 

 

1155..--ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ιιδδιιόόχχεειιρρηηςς  δδιιααθθήήκκηηςς  ττοουυ  ΚΚωωνν//ννοουυ  ΓΓ..  ΒΒρρέέλλλλαα,,  ηη  οοπποοίίαα  δδηημμοοσσιιεεύύθθηηκκεε  μμεε  
ττοο  11002211//2277--0099--11998888  ππρραακκττιικκόό  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΠΠρρωωττοοδδιικκεείίοουυ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  κκααιι  
ααπποοδδέέχχθθηηκκεε  οο  ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  μμεε  ττηηνν  ααρριιθθμμ..  2299224411//2222--0011--11999900  δδήήλλωωσσηη  ααπποοδδοοχχήήςς  

κκλληηρροοννοομμιιάάςς..      
1166..--ΤΤοο  ααρριιθθμμ..  995577//2299--0011--22000077  έέγγγγρρααφφόό  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  

δδιιααββιιββάάσσθθηηκκεε  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  λλόόγγωω  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  οο  φφάάκκεελλοοςς  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς  
««ΚΚωωνν//ννοουυ  ΓΓ..  ΒΒρρέέλλλλαα»»..  

1177..--ΤΤοο  ααρριιθθμμ..  ΦΦ..««ΚΚ..  ΒΒρρέέλλλλαα»»//33//3300--99--22002211  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΓΓρρααμμμμάάττωωνν  &&  ΤΤεεχχννώώνν  
ΠΠ..ΕΕ..  ΚΚοοζζάάννηηςς  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  δδιιααββιιββάάσσθθηηκκεε  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς::  
αα..  ηη  εειισσηηγγηηττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002222  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς            

        ««ΚΚωωνν//ννοουυ  ΓΓ..  ΒΒρρέέλλλλαα»»    
ββ..  φφ//φφαα  κκίίννηησσηηςς  ττρρααππεεζζιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν  
γγ..  ηη  ααρριιθθμμ..  22//2288--0099--22002211  ππρράάξξηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ,,  οο  οοπποοίίοοςς  ωωςς  δδιιααχχεειιρριισσττήήςς        
        ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς,,  εεννέέκκρριιννεε  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  έέττοουυςς  22002222,,  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  έέττοουυςς  22002222  ((όόππωωςς  υυπποοββάάλλλλεεττααιι))  

ΑΑ))  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς::  1100..336677,,7744€€  

ΒΒ))  ΈΈσσοοδδαα  ππααρροούύσσηηςς::  55..886633,,2200€€  

ΓΓ))    ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕσσόόδδωωνν::  1166..223300,,9944€€  

ΔΔ))  ΈΈξξοοδδαα::  88..335544,,3377€€  

ΕΕ))  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό::  77..887766,,5577€€  

ΣΣΤΤ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν::  1166..223300,,9944€€  

  
 
 
 

ΑΑ ππ οο φφ αα σσ ίί ζζ οο υυ μμ εε   
ΤΤηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααρριιθθμμ  22//2288--0099--22002211  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  

ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΓΓρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  ΤΤεεχχννώώνν  ΠΠ..ΕΕ..  ΚΚοοζζάάννηηςς,,  ωωςς  δδιιααχχεειιρριισσττήήςς  ττοουυ  κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς  
πποουυ  ααφφοορράά  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  έέττοουυςς  22002222  μμεε  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  
ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  
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Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022 (όπως εγκρίνεται ) 

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

11..  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  

χχρρήήσσηηςς  ((2288--99--22002211))  
1100..336677,,7744  

11..  ΧΧοορρήήγγηησσηη  

υυπποοττρροοφφιιώώνν  
55..000000,,0000  

22..  ΈΈσσοοδδαα    ααππόό  μμιισσθθώώμμαατταα    55..882200,,0000  
  

22..  ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  έέξξοοδδαα  770000,,0000  

  ΚΚ..ΠΠααλλααμμάά  1133    
((9911,,1166  ττ..μμ..))  116600,,0000  xx  
1122  

11,,992200,,0000  33..  ΓΓρρααφφιικκήή  ύύλληη  330000,,0000  

ΙΙ..  ΤΤιιάάλλιιοουυ  66  --  ΒΒίίττσσιι  
((119944,,8888  ττ..μμ..,,  ααπποοθθ..))  
110000  xx  1122    

11..220000,,0000  44..  ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  

κκααιι  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  
22..220000,,0000  

ΛΛεεχχόόββοουυ  33  ((7799,,0000  
ττ..μμ..))  222255,,0000  xx  1122  

22..770000,,0000  

33..  ΈΈσσοοδδαα  υυππέέρρ  ττρρίίττωωνν  ((χχααρρττόόσσηημμοο  
33,,66%%))  

4433,,2200  55..  ΑΑππόόδδοοσσηη  ττεελλώώνν  
χχααρρττοοσσήήμμοουυ  33,,66%%  

4433,,2200  

      66..  ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  55‰‰  
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  άάρρθθρροο  6655  
ττοουυ  ΝΝ..  44118822//22001133    
((22001133--22002211))  

118822,,0077  

      77..  ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  55‰‰  ττοουυ  
ΝΝ..  44118822//22001133  ((22002200))  

2299,,1100  

      88..  ΔΔααππάάννεεςς  κκττιιρρίίωωνν  11..440000,,0000  

      99..  ΔΔηημμοοσσιιεεύύσσεειιςς  110000,,0000  

      1100..  ΑΑππρρόόββλλεεππτταα  550000,,0000  

            

        ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν  1100..445544,,3377  

        ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό  55..777766,,5577  

  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  1166..223300,,9944    ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  1166..223300,,9944  

  

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  έέττοουυςς  22002222  ((όόππωωςς  εεγγκκρρίίννεεττααιι))  

ΑΑ))  ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς::  1100..336677,,7744€€  

ΒΒ))  ΈΈσσοοδδαα  ππααρροούύσσηηςς::  55..886633,,2200€€  

ΓΓ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕσσόόδδωωνν::  1166..223300,,9944€€  

ΔΔ))  ΈΈξξοοδδαα::  88..335544,,3377€€  

ΕΕ))  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό::  77..887766,,5577€€  

ΣΣΤΤ))  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν::  1166..223300,,9944€€  
 

 Ειδικότερα: 

1.  Η πίστωση του κωδικού εξ. με Κ.Α. 1, χορήγηση υποτροφιών αυξάνεται αφού αυτή 
αφορά την εκτέλεση του σκοπού του κληροδοτήματος. Επισημαίνεται, ότι ο 
σκοπός της διαθήκης δεν εκπληρώνεται επί πολλά έτη. Για τη χορήγηση των 
υποτροφιών εφαρμόζεται το άρθρο 56 του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, το Κ.Δ. 18/1941 (ΦΕΚ 286 Α΄), "Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ 
κληρονομικών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή 
φυσικά πλην του κράτοuς", η αρ.1101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Υποτροφιών, περί αύξησης των ανωτάτων 
ορίων των υποτροφιών, το αρ. 1035184/153/24-3-06 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας και 
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Οικονομικών, περί τελών χαρτοσήμου σε εντάλματα πληρωμής βραβείων και 
υποτροφιών που χορηγούνται από ιδρύματα - κληροδοτήματα, το οποίο σας 
κοινοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας με το αρ. 1345/08-01-2016 έγγραφό μας. 

2. Οι πιστώσεις των κωδικών εξ. με Κ.Α. 2, 3, 4, 10 μειώνονται, καθώς κρίνονται 
υπερβολικές σε σχέση με τα έσοδα του κληροδοτήματος, σε όφελος του 
αποθεματικού που θα χρησιμοποιηθεί όταν αυτό κριθεί ικανό ως ανωτέρω. 

3. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 56, οι 
υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά 
την παρ. 2 του άρθρου 50, καταλειπόμενης περιουσίας, εκπίπτουν ως δαπάνη, κατά το 
άρθρο 22 του Ν. 4172/2014, από τα φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου. 

4. Για οποιαδήποτε απόκλιση (υπέρβαση) στο είδος ή το ύψος των εγκεκριμένων με την 
παρούσα προϋπολογισθέντων δαπανών, η οποία προκύπτει σε χρόνο μεταγενέστερο 
από το χρόνο υποβολής του ετήσιου προϋπολογισμού στην Υπηρεσία μας, ο φορέας 
διαχείρισης του κληροδοτήματος οφείλει κατά τη διάρκεια του έτους να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία μας αίτημα περί έγκρισης της αναμόρφωσης - τροποποίησης 
προϋπολογισμού πριν πραγματοποιηθεί η σχετική δαπάνη, εκτός αν αυτή αφορά την 
εξόφληση κάθε είδους χρεών προς το Δημόσιο. 

 
 

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..  

22..  ΗΗ  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  κκωωδδ..  εεξξόόδδωωνν,,  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  ««ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  πποοσσοοσσττοούύ  55‰‰  ΠΠ..ΟΟ..ΕΕ..  
22001133  έέωωςς  κκααιι  22002211»»  ααφφοορράά  εεππιιββοολλήή  εεττήήσσιιααςς  ππααρραακκρράάττηησσηηςς  55‰‰  εεππίί  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  
ααπποολλοογγιισσμμώώνν  χχρρήήσσεεωωνν  ππααρρεελλθθόόννττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  εεττώώνν  ((ΠΠΟΟΕΕ))  22001133  έέωωςς  22002200  κκααιι  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002211  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  

ΑΔΑ: ΨΔ7ΞΟΡ1Γ-Β9Ι



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..  

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  
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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……». 

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  ««ΚΚωωνν//ννοουυ  ΓΓ..  ΒΒρρέέλλλλαα»»  

ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  ΓΓρρααμμμμάάττωωνν  &&  ΤΤεεχχννώώνν  ΠΠ..ΕΕ..  ΚΚοοζζάάννηηςς  

ΙΙ..  ΔΔρρααγγοούύμμηη  99--1111      
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