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ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2020 του 

κληροδοτήµατος «Ασπασίας χήρας Ιωάννη ∆ήµητσα» µε έδρα την  
Κλεισούρα Καστοριάς 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Ο Συντονιστής  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 
Έχοντας υπόψη: 
1.-Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107, Α΄), «∆ιοίκηση, 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΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

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

Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 
(ΦΕΚ 240/τ. Α΄), «Πτωχευτικός Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, 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΄) απόφαση Γενικής Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆/σης 
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, περί Σύστασης Γραφείου Εθνικών Κληροδοτηµάτων ως 
οργανικής µονάδας της ∆/νσης Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Αποκεντρωµένης ∆/σης 
Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας. 

5.-Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47, Α΄), «Εκδηµοκρατισµός 
της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, 
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.∆.∆.) µε 
την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 
Μακεδονίας, ο κος Μιχελάκης Βασίλειος του Πολύκαρπου. 

8.-Τη µε αριθµ. 1097083/1275/Α0006/17-10-2001 (ΦΕΚ 1425/τ.Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών - ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών στο Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, σε θέµατα εποπτείας Ιδρυµάτων & Κληροδοτηµάτων». 
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9.-Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Ά) «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.-Την υπ’ αρ. πρωτ. ∆.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.∆. 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/τ.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/τ.Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

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

14.-Τις διατάξεις  του Κ.∆. 18(ΦΕΚ 286/τ.Α’ / 23-08-1941) «Περί του τρόπου απονοµής 
υποτροφιών εκ κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα 
πρόσωπα νοµικά ή φυσικά πλην του κράτους». 

15.-Την αριθµ. 433/2013 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, Τµήµα Α΄, 
συνεδρίαση της 16/12/2013, που έγινε αποδεκτή, σύµφωνα µε την οποία στην περίπτωση 
που αφήνεται Κεφάλαιο Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης υπέρ Σχολείων, διαχειριστής του είναι η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου στον οποίο υπάγεται το Σχολείο και όχι η Σχολική 
Επιτροπή. 

16.-Τις διατάξεις της 12.381/17-06-1974 ∆ηµόσιας διαθήκης της Ασπασίας χήρας Ιωάννη 
∆ήµητσα, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κων/νου 
Βασιλείου Βαλκάνου και κηρύχθηκε κύρια µε το αριθµ. 408/11-05-1976 πρακτικό του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

17.-Την αριθµ. 157457/21-10-2019 (Α∆Α: Ψ66POΡ1Γ-7ΕΩ) απόφαση Συντονιστή  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισµός έτους 2020 ως εξής: 

 
Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 29.744,24€ 
Β) Έσοδα παρούσης: 9.885,62€ 
Γ) Οφειλόµενα ενοίκια: 290,08€ 
∆) Σύνολο Εσόδων:    39.919,94€ 
Ε) Έξοδα: 35.279,69€ 
ΣΤ)  Αποθεµατικό: 4.640,25€ 

 
18.-Το αριθµ. 4253/13-2-2020 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καστοριάς, 

µε το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας η αριθµ. 37/2020 απόφαση της, περί 1ης 
τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2020, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ 
αυτή καθώς και ο τροποποιηµένος πίνακας προϋπολογισµού έτους 2020, 
ισοσκελισµένος κατά τα έσοδα και έξοδα αυτού, ως εξής: 

 
      Τροποποιηµένος προϋπολογισµός έτους 2020 (όπως υποβάλλεται): 
Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 32.119,80€ 
Β) Έσοδα παρούσης: 9.885,62€ 
Γ) Οφειλόµενα ενοίκια: 500,39€ 
∆) Σύνολα Εσόδων:    42.505,81€ 
Ε) Έξοδα: 38.879,69€ 
ΣΤ)  Αποθεµατικό: 3.626,12€ 

 
   

19.-Το γεγονός ότι η 1η τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2020 του κληροδοτήµατος 
αφορά στην ανάγκη δηµιουργίας νέου κωδικού εξόδων για την χορήγηση υποτροφιών της 
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προκήρυξης του 2019 που δεν ολοκληρώθηκε στο έτος αυτό, µε την µεταφορά σε αυτόν 
πίστωσης, σε βάρος του αναθεωρηµένου προς τα επάνω, ταµειακού υπόλοιπου και του 
αποθεµατικού κεφαλαίου. 

 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 
Την έγκριση της αριθµ 37/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Καστοριάς,  η οποία είναι και ο διαχειριστής του κληροδοτήµατος και αφορά τον 
προϋπολογισµό έτους 2020 µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις  και παρατηρήσεις: 

 
:Προϋπολογισµός οικ. έτους 2020 (όπως εγκρίνεται µετά την 2η τροποποίηση) 

Κ.Α. ΕΣΟ∆Α Ποσό (σε €) Κ.Α. ΕΞΟ∆Α Ποσό (σε €) 
  1421.01 

Έσοδα  από 
µισθώµατα  9.156,00 

6739.01 Υποτροφίες 
σχολικού έτους 

2019-2020 
10.000,00 

1421.03 Χαρτόσηµο 
ενοικίου 329,62 6739.02 Υποχρεώσεις προς 

∆.Ο.Υ. –Τράπεζες  7.000,00 

 1421.04 
Τόκοι 

καταθέσεων  400,00 

6739.03 Παρακράτηση 5 0/00 
σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 

4182/2013 (2013) 

46,27 

 Σύνολο Εσόδων 9.885,62 6739.04 Παρακράτηση 5 0/00 
σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 

4182/2013 (2014) 

44,71 

1421.02 Οφειλόµενα 
ενοίκια  

500,39 6739.05 Παρακράτηση 5 0/00 
σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 

4182/2013 (2015) 

51,96 

 Πλεόνασµα 
προηγούµενης 

χρήσης 

32.119,80 6739.06 Παρακράτηση 5 0/00 
σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 

4182/2013 (2016) 

51,42 

   6739.07 Παρακράτηση 5 0/00 
σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 

4182/2013 (2017) 

46,94 

   6739.08 Παρακράτηση 5 0/00 
σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 

4182/2013 (2018) 

45,74 

   6739.09 Παρακράτηση 5 0/00 
σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 

4182/2013 (2019) 

63,03 

   6739.10 Χαρτόσηµο ενοικίων 
έτους & ΟΓΑ 

χαρτοσήµου 2019 
329,62 

   6739.11 Επισκευή- 
συντήρηση ακινήτου  5.000,00 

   6739.12 Γραφική ύλη  350,00 
   6739.13 ∆ηµοσιεύσεις  300,00 

ΑΔΑ: ΩΒ3ΗΟΡ1Γ-ΦΦΗ



 

   6739.14 Αµοιβές Νοµικών & 
Συµβολαιογράφων  

5.000,00 

   6739.15 Αµοιβές ελευθέρων 
επαγγελµατιών  

4.000,00 

   6739.16 ∆εξιώσεις -Τελετές 450,00 
   6739.17 Απρόβλεπτα έξοδα  2.500,00 
   6739.18 Υποτροφίες 

σχολικών-
ακαδηµαϊκών ετών 

2016-7, 2017-8, 
2018-9 

3.600,00 

    Σύνολο εξόδων     38.879,69 
    Αποθεµατικό   3.626,12 
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
42.505,81  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   42.505,81 

 
 
 
 
 
Προϋπολογισµός έτους 2020 (όπως εγκρίνεται µετά την 2η τροποποίηση) 
Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 32.119,80€ 
Β) Έσοδα παρούσης: 9.885,62€ 
Γ) Οφειλόµενα ενοίκια: 500,39€ 
∆) Σύνολα Εσόδων:    42.505,81€ 
Ε) Έξοδα: 38.879,69€ 
ΣΤ)  Αποθεµατικό: 3.626,12€ 

 
 

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

 

1. Εγγράφεται νέος κωδικός εξόδων µε  Κ.Α. 6739.18 και την ονοµασία «Υποτροφίες 

σχολικών-ακαδηµαϊκών ετών 2016-7, 2017-8, 2018-9» και µεταφέρεται σε αυτόν, πίστωση 

ποσού 3.600,00€ σε βάρος του αυξηµένου αποθεµατικού κεφαλαίου λόγω του 

αναθεωρηµένου ταµειακού υπολοίπου. Η πίστωση θα διατεθεί για την χορήγηση 

υποτροφιών της προκήρυξης του 2019 που δεν ολοκληρώθηκε στο έτος αυτό. 

2. Το πλεόνασµα προηγούµενης χρήσης αυξάνεται σε 32.119,80€, λόγω της 

ενσωµάτωσης των ενοικίων του έτους και τα οφειλόµενα ενοίκια του Κ.Α. 1421.02 αυξάνονται 

σε 500,39€. Τα συνολικά ποσά αυξάνονται ανάλογα µε µείωση του αποθεµατικού σε 

3.626,12€. 

3. 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, το κληροδότηµα οφείλει κατά τη διάρκεια του έτους να υποβάλλει στην Υπηρεσία 

µας αίτηµα περί έγκρισης της αναµόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισµού πριν 
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πραγµατοποιηθεί η σχετική δαπάνη, εκτός αν αυτή αφορά την εξόφληση κάθε είδους 

χρεών προς το ∆ηµόσιο. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 157457/21-10-2019 (Α∆Α: Ψ66POΡ1Γ-7ΕΩ) απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισµός έτους 2020. 

Σας ενηµερώνουµε πως η παρούσα απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr - 

Πληροφόρηση - ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών - ∆υτική 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  
                                                                                                     Γ.Γ.Απ.∆.Ηπ.-.∆.Μ. 
 
 
 
                                                                                              Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης   

               
 
Κοινοποίηση: 
«Κληροδότηµα Ασπασίας xήρας Ιωάννη ∆ήµητσα» 
Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Καστοριάς  
Σκαπέρδειο ∆ηµοτικό Μέγαρο 
Τ.Κ 521 00 Καστοριά 

 
Εσωτερική διανοµή : 
Χρονολογικό Αρχείο  
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