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ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ης

 Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2020 του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Μιχαήλ και 

Αλεξάνδρας Κουκουλίδου», με έδρα τη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης. 

 

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/τ.Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν. 

4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ. Α΄/22-12-2016), «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/τ. Β΄/31-3-2011) 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. 
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5.-Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28
α
 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 αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-

2017) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας, ο κος Μιχελάκης Βασίλειος του Πολύκαρπου. 

8.-Τη με αριθμ. 1097083/1275/Α0006/17-10-2001 (ΦΕΚ 1425/τ.Β΄/22-10-2001) Κοινή Απόφαση 

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 των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/ τ.Α΄/10-09-

2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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/τ.Α’ /20-22/12/1939), «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/τ.Α΄/ 28-06-2014) «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 των αριθμ. 19854/1954 Δημόσιας Διαθήκης του Μιχαήλ Κουκουλίδη και 

22335/1958 Δημόσιας Διαθήκης της Αλεξάνδρας χήρας Μιχαήλ Κουκουλίδη, συνταχθεισών 

ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ιωάννου Κατρανά και δημοσιευθεισών με τα αρ. 

187/1954 και 591/1969 πρακτικά συνεδριάσεων των εν Θεσ/νίκη Πρωτοδικών αντιστοίχως, με 

τις οποίες συστάθηκε το εν λόγω κοινωφελές ίδρυμα.  

15.-Τις διατάξεις του Β.Δ. 611/18-09-1972 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/6-10-1972) περί έγκρισης σύστασης 

ιδρύματος στη Σιάτιστα, με την επωνυμία «Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου» 

και κύρωσης του Οργανισμού αυτού. Σκοπός του ιδρύματος είναι η εκ των εισοδημάτων της 

περιουσίας του, διάθεση: α) ποσοστού 80% για κοινωφελείς σκοπούς στην πόλη της 

Σιάτιστας, β) ποσοστού 10% για την ενίσχυση του Γηροκομείου Σιάτιστας και γ) ποσοστού 

10% για ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Σιάτιστας. 
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16.-Την αρ. 32111/12-03-2020 (ΑΔΑ:68ΠΥΟΡ1Γ-ΠΛΜ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 

2020 του Ιδρύματος, ως εξής: 

Προϋπολογισμός έτους 2020 (όπως εγκρίθηκε): 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 3.084.221,56€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 294.000,00€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 3.378.221,56€ 

Δ) Έξοδα:  3.183.601,51€ 

Ε) Αποθεματικό: 194.620,05€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 3.378.221,56€ 

 

17.- Το γεγονός ότι κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2020, με την παραπάνω απόφασή 

μας, μηδενίστηκε ο Κ.Α. εξόδων 11.10, με την ονομασία «Έξοδα ενθρόνισης του νέου 

Μητροπολίτη» σύμφωνα με το σκεπτικό της αριθμ. 83142/13.6.2019 (ΑΔΑ:7ΧΥΦΟΡ1Γ-ΦΙΞ) 

απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας.  

18.- Το γεγονός  ότι με το αριθμ. πρωτ. 32/11.5.2020 νέο έγγραφο του Ιδρύματος τέθηκε θέμα 

επανεξέτασης της παραπάνω απόφασης με αριθμ. 32111/12.3.2020 και επανεγγραφής του 

κονδυλίου των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) στον Κ.Α. εξόδων 11.10. του προϋπολογισμού 

έτους 2020, για τους λόγους και με την αιτιολογία που αναφέρονται στην αριθμ. 23/24.6.2019 

απόφαση του Δ.Σ. του ιδρύματος και συνοπτικά διότι:  

       -η έννοια του κοινωφελούς σκοπού, όπως ορίζεται στις διαθήκες και στον Οργανισμό του 

Ιδρύματος, υπό μία ευρύτερη θεώρηση δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την εκτέλεση κάποιου έργου 

υποδομής ή την προμήθεια κάποιου υλικού ή αγαθού αλλά ευρύτερα καθετί, το οποίο ωφελεί, 

προβάλλει και διαφημίζει την πόλη, την ιστορία και τον πολιτισμό της Σιάτιστας, τον 

παραδοσιακό της πλούτο και τον παραγωγικό τομέα της.         

       -ότι την ημέρα της ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη παραβρέθηκαν στην πόλη της Σιάτιστας 

πλήθος επίσημων εκπροσώπων της πολιτείας, του πολιτικού και εκκλησιαστικού τομέα και 

άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού από διάφορες περιοχές της πατρίδας κ.λ.π.    

       -ότι η προσφορά των αναμνηστικών στους επίσημους προσκεκλημένους και στο λαό, σε 

ανάμνηση του ιστορικού γεγονότος της Σιάτιστας και της Επαρχίας Βοΐου, της ενθρόνισης του 

νέου Μητροπολίτη, κ. Αθανασίου εκπλήρωσε ένα σημαντικό και σπουδαίο κοινωφελή σκοπό, 

όπως αναλύεται ανωτέρω. 

19. -Το γεγονός ότι κατά παραδοχή των παραπάνω λόγων που προβάλλονται από το Ίδρυμα, 

δύναται να γίνει δεκτό ότι η αιτούμενη δαπάνη εμπίπτει στους σκοπούς του Ιδρύματος υπό την 

ευρύτερη έννοιά τους και ότι κατ’ επέκταση η δαπάνη αυτή των 5.000,00€ μπορεί να εγγραφεί 

στον προϋπολογισμό έτους 2020 του Ιδρύματος και να πιστωθεί ο Κ.Α. εξόδων 11.10 με το 

ποσό των 5.000,00€ που αρχικά είχε μηδενιστεί.  
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20.-Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του ιδρύματος και το γεγονός ότι η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού 2020 κρίνεται αναγκαία για τους παραπάνω λόγους. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Την έγκριση της 1
ης

 τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 του Ιδρύματος «Μιχαήλ & 

Αλεξάνδρας Κουκουλίδου», με την εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α εξόδων 11.10 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2020 και με την ονομασία «Έξοδα ενθρόνισης του νέου 

Μητροπολίτη», όπως η πίστωση αυτή είχε αρχικά εγγραφεί στην αριθμ. 31/2.12.2019 απόφαση 

της Δ.Ε. του Ιδρύματος, με την οποία είχε εγκριθεί ο προϋπολογισμός έτους 2020 και είχε 

μηδενιστεί στη συνέχεια, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και παρατηρήσεις, ως εξής: 

Προϋπολογισμός έτους 2020 (όπως εγκρίνεται  

 μετά από την παρούσα 1
η
 τροποποίηση): 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 3.084.221,56€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 294.000,00€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 3.378.221,56€ 

Δ) Έξοδα: 3.188.601,51€ 

Ε) Αποθεματικό: 189.620,05€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 3.378.221,56€ 

 

Ειδικότερα, τροποποιείται ο προϋπολογισμός έτους 2020 του ιδρύματος, ως εξής: 

  Εγγράφεται πίστωση ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α. εξόδων 11.10 και με την ονομασία 

«Έξοδα ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη»,  σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου, το 

οποίο διαμορφώνεται λόγω της αύξησης των συνολικών εξόδων, στο ποσό των 

189.620,05€ (από 194.620,05€) ενώ τα συνολικά έξοδα χρήσης ανέρχονται πλέον στο ποσό 

των 3.188.601,51€ (από 3.183.601,51€).  

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 ιδρύματος 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. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 32111/12-03-2020 (ΑΔΑ:68ΠΥΟΡ1Γ-ΠΛΜ)  απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2020 του Ιδρύματος. 
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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).  

Σε όμοια ενέργεια ανάρτησης του εγκεκριμένου με την παρούσα τροποποιημένου 

πίνακα προϋπολογισμού έτους 2020, πρέπει να προβείτε και εσείς, στο διαδικτυακό τόπο 

του ιδρύματος, με προφανή σκοπό τη διαφάνεια, ενώ τυχόν παράλειψη επιφέρει τις 

κυρώσεις του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013. 

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας  

 

 

 

    Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

 Φάκελο Ιδρύματος 
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