
Σελίδα 1
 

 

 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

    
Κοζάνη, 12.03.2020 
 
Αρ. Πρωτ.: 32118 
Σχετ.:142526, 4319, 11665, 21509 

   ΠΡΟΣ: «Κληροδότηµα Λουκά και 
Ελπινίκης Παπαναστασίου στη 
µνήµη του µονάκριβου παιδιού 
τους Τάσου Παπαναστασίου» 
 Οµοσπονδία 
∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων 
Θεσ/νίκης 
Βενιζέλου 30 
Τ.Κ. 54624 Θεσ/νίκη 
 

Ταχ. ∆/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης    
Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη    
Πληροφορίες : Λ. Ηλικίδου   
Τηλέφωνο : 2461350169    
Fax 
E-mail 
Ιστότοπος 

: 
:  
:    

2461053123 
ilikidou@apdhp-dm.gov.gr 
kp.apdhp-dm.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Προϋπολογισµού έτους 2020 του «Κληροδοτήµατος Λουκά και 
Ελπινίκης Παπαναστασίου στη µνήµη του µονάκριβου παιδιού τους 
Τάσου Παπαναστασίου», τη διαχείριση του οποίου έχει η Οµοσπονδία 
∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσ/νίκης.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α’) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και 

την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄), «Οργανισµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας», όπως συµπληρώθηκε µε την αρ. 5946/62/23-2-2011 (ΦΕΚ 489. 

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. 4386/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 

και άλλες διατάξεις». 
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7. Την αριθµ. 13912/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250 ΥΟ∆∆’), µε την 

οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας ο κ. 

Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου.    

8. Το αρ. πρωτ. 15202/26-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωµένης 

∆/σης Μακεδονίας - Θράκης, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας λόγω αρµοδιότητας, 

ο φάκελος του κληροδοτήµατος.  

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 Ά), 4386/2016 

(ΦΕΚ 83 Α) και  4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α) και ιδιαίτερα των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 

αυτού. 

10. Την 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 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. ∆.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 των από 28.2.1988 και 9.4.1989 ιδιόγραφων διαθηκών του Λουκά Παπαναστασίου, 

οι οποίες δηµοσιεύθηκαν και κηρύχθηκαν κύριες µε τα αριθµ. 1047/10.10.1989 πρακτικά και την 

αρ. 595Ν/1989 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Σκοπός 

του κληροδοτήµατος ήταν σύµφωνα µε τις συστατικές πράξεις: α) η αγορά στέγης της 

Οµοσπονδίας ∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσ/νίκης και η αισθητική της αξιοποίηση, β) η 

µετά την άνθιση των πόρων του Ειδικού Ταµείου του κληροδοτήµατος, παροχή υποτροφιών σε 

∆υτικοµακεδόνες φοιτητές κατά τους ειδικότερους όρους της διαθήκης. 

15.  Την αρ. 176/2016 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων, περί ερµηνείας των ανωτέρω ιδιόγραφων 

διαθηκών ως προς τη βούληση του διαθέτη, σύµφωνα µε την οποία το ανωτέρω ∆ικαστήριο 

ερµήνευσε και α) αποφάνθηκε ότι η επωφελέστερη αξιοποίηση του κινηµατοθεάτρου 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ µπορεί να πραγµατοποιηθεί, πέραν της εκµετάλλευσης αυτού ως κινηµατοθεάτρου 

και µε άλλες µορφές εκµετάλλευσης και χρήσης, όπως, ιδία, µε την εκµίσθωσή του για στέγαση 

τραπεζών ή πολυκαταστηµάτων, β) βεβαίωσε ότι στους σκοπούς του κληροδοτήµατος 

περιλαµβάνεται και η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της ∆υτικοµακεδονικής Στέγης. 

16. Το αριθµ. πρωτ. 64/26-09-2019 έγγραφο της Οµοσπονδίας ∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων 

Θεσ/νίκης, µε το οποίο διαβιβάσθηκαν, στην Υπηρεσία µας, τα εξής: 
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α. ο πίνακας προϋπολογισµού έτους 2020 του κληροδοτήµατος ισοσκελισµένος κατά τα 

έσοδα και έξοδα.  

β. η εισηγητική έκθεση επί των εγγεγραµµένων κονδυλίων αυτού,  

γ. το πρακτικό της 9ης /26.9.2019 συνεδρίασης του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας ∆υτικοµακεδονικών 

Σωµατείων Θεσ/νίκης, το οποίο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του κληροδοτήµατος, 

µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2020, ως εξής: 

    

     Προϋπολογισµός έτους 2020 (όπως υποβλήθηκε) 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 0,00€  

Β) Έσοδα παρούσης: 498.587,74€ 

 

 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 498.587,74€  

∆) Έξοδα: 25.391,83€ 

ορθό 

25.891,78€ 

αναγράφηκε εκ 

παραδροµής 

Ε) Αποθεµατικό: 473.195,91€ 

ορθό 

472.695,96€ 

αναγράφηκε εκ 

παραδροµής  

 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 498.587,74€  

 

17. Το αρ. πρωτ. 4319/14-01-2019 έγγραφό µας µε το οποίο ζητήθηκαν από την Οµοσπονδία τα 

ελλείποντα παραστατικά τράπεζας και ταµείου του κληροδοτήµατος καθώς και διευκρινήσεις επί 

εγγεγραµµένου κονδυλίου εσόδων του προϋπολογισµού.     

18. Το αρ. πρωτ. 8/20-1-2020 (έλαβε τον αρ. πρωτ. 11665/30-1-2020) και το από 19/02/2020 

απαντητικά έγγραφα της διαχειρίστριας Οµοσπονδίας, µε τα οποία απεστάλησαν στοιχεία και 

διευκρινήσεις. 

19. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του κληροδοτήµατος. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

Την έγκριση του αρ. 9ου /26.09.2019 πρακτικού συνεδρίασης του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας 

∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσ/νίκης, το οποίο διαχειρίζεται το «Κληροδότηµα Λουκά και 

Ελπινίκης Παπαναστασίου στη µνήµη του µονάκριβου παιδιού τους Τάσου 

Παπαναστασίου», περί έγκρισης διορθωµένου προϋπολογισµού έτους 2020, µε τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις, προϋποθέσεις και παρατηρήσεις επί των κονδυλίων αυτού, ως εξής: 
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Προϋπολογισµός έτους 2020  (όπως εγκρίνεται) 

ΚΩ∆. ΕΣΟ∆Α Ποσό (€) ΚΩ∆. ΕΞΟ∆Α Ποσό (€) 

1 Μισθώµατα έτους 2020 

 

17.160,00 
 

1 Εκπλήρωση σκοπού  

(υποτροφίες), οδοιπορικά 

και χαρτόσηµο 

υποτροφιών 

2.300,00 

1.1 Χαρτόσηµο  617,76 2 Λειτουργικά 

(∆ΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα)  

6.000,00 

2 Τόκοι έτους 2020 10,00 
 

3 
 

∆ικαστικά έξοδα 1.500,00 

3 Έκτακτα έσοδα -Μισθώµατα 

Π.Ο.Ε. κ.λ.π. 

483.898,62 

3.1 Παλαιών 

µισθωτών 

472.307,92 
 
 
 
 

4 Λογιστικά  200,00 

5 ∆ηµοσιεύσεις 
προκηρύξεων 
υποτροφιών 

100,00 

3.2. Νέου µισθωτή 

µέχρι 

31.12.2018 

8.492,06 

6 Φόρος 4.000,00 

7 ΕΝΦΙΑ  2.000,00 

4.3 Νέου µισθωτή 

µέχρι 30.9.2019 

3.098,64 8 Απόδοση χαρτοσήµου 

έτους 2019 

613,08 

9 
 

Παρακράτηση 

ποσοστού 5‰ ΠΟΕ 

2013 έως και 2019 

 
461,65 

 
 
 
 
 

2013 62,00 

2014 16,37 
2015 71,50 
2016 46,27 
2017 105,80 
2018 72,63 
2019 87,08 

10 Εργασίες στο ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
(ποσό που εγκρίθηκε  
9.600,00) 

4.000,00 

11 Συντήρηση-Ασφάλιση 
αιθουσών 

400,00 

12 Επιστροφή ποσού 
διευκόλυνσης 

2.760,00 

13 Βαφή µεταλλικής στέγης 
Κινηµατοθέατρου 

1.000,00 

 Σύνολο εσόδων 501.686,38  Σύνολο εξόδων 25.334,73 

 Υπόλοιπο προηγούµενης 
χρήσης έως 26/9/19 

      -501,02  Αποθεµατικό  475.850,63 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 501.185,36  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

501.185,36 

 

Προϋπολογισµός έτους 2020 (όπως εγκρίνεται) 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: -501,02€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 501.686,38€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 501.185,36€ 

∆) Έξοδα: 25.334,73€ 

Ε) Αποθεµατικό: 475.850,63€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 501.185,36€ 

 
Ειδικότερα: 
 

1. Οι κωδ. εσόδων και εξόδων κατά περίπτωση µετονοµάζονται και κωδικοποιούνται ως 

ανωτέρω. Το υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης σύµφωνα µε το από 19/2/20 έγγραφο του 

κληροδοτήµατος εµφανίζει αρνητικό υπόλοιπο το οποίο αφαιρείται από το σύνολο εσόδων  

µεταβάλλοντας ισόποσα το Γεν.Συν.Εσόδων. 

2. Το χρέος του σηµερινού ενοικιαστή για το έτος 2018, ποσού 8.492,06€ καθώς και τα 

έκτακτα µισθώµατα παλιών ενοικιαστών ποσού 472.307,92€, ενοποιήθηκαν σ’ ένα ενιαίο 

κωδικό 3, µε την ονοµασία «Έκτακτα έσοδα-Μισθώµατα Π.Ο.Ε. κ.λ.π.». Επιπλέον η 

πίστωση του εν λόγω κωδικού αυξάνεται, σε όφελος του αποθεµατικού κεφαλαίου, 

εγγράφοντας, σε ανάλυση αυτού, το ποσό των 3.098,64€, το οποίο αφορά στο χρέος του 

σηµερινού ενοικιαστή το έτος 2019 και συγκεκριµένα έως 30-9-2019.   

3. Σε ό,τι αφορά τον κωδ. εσόδων µε Κ.Α. 3 µε την ονοµασία «Έκτακτα έσοδα -

Μισθώµατα Π.Ο.Ε. κ.λ.π.», σας επισηµαίνουµε για πολλοστή φορά ότι θα πρέπει να 

προβείτε σε όλες εκείνες τις απαιτούµενες, κατά περίπτωση ενέργειες προκειµένου 

να διασφαλίσετε τα έσοδα της περιουσίας του κληροδοτήµατος. Ως εκ τούτου θα 

πρέπει να προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (δικαστικές, 

εξωδικαστικές, ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης) για την επίλυση των διαφορών 

και την είσπραξη των οφειλόµενων µισθωµάτων και λοιπών εξόδων (να 

υπολογίσετε π.χ. τόκους κ.λ.π., στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναµορφώσετε 

τον προϋπολογισµό έτους 2020), αποστέλλοντας στην Υπηρεσία µας κάθε πράξη 

υπαγόµενη κατά νόµο, σε έλεγχο. Τονίζουµε το γεγονός πως η διασφάλιση της 

επιθυµίας του διαθέτη και η χρηστή διαχείριση της περιουσίας του κληροδοτήµατος 

αποτελεί υποχρέωση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, η αθέτηση της οποίας µπορεί να 

επιφέρει τις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν. 4182/13. 

4. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 9 µε την ονοµασία «Παρακράτηση ποσοστού 5‰ 

ΠΟΕ 2013 έως και 2019» αυξάνεται σε βάρος του αποθεµατικού κεφαλαίου, λόγω νέου 

υπολογισµού αυτής για τα έτη 2018 και 2019. Αφορά επιβολή ετήσιας παρακράτησης 5‰ 
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επί των εσόδων απολογισµών χρήσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών (ΠΟΕ) 2013, 

2014, 2015,2016, 2017 και 2018 του κληροδοτήµατος και προϋπολογισµού χρήσης 2019, 

η οποία δεν έχει αποδοθεί µέχρι σήµερα, δεσµεύει τη διάθεση του υπολοίπου 

προηγούµενης χρήσης, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4182/2013 και 

υπολογίστηκε σύµφωνα µε 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, το οποίο σας κοινοποιήθηκε µε το αρ. 

137165/14-09-2016 έγγραφό µας. 

5. Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα εγγεγραµµένα κονδύλια εσόδων 

του προϋπολογισµού ανέρχονται στο ποσό των 17.170,00€ (τακτικά έσοδα 

17.160,00€ + 10,00€ τόκοι ενώ υπόλοιπο έως 26-09-2019 είναι αρνητικό) και εφόσον 

δεν εισπραχθεί επαρκές ποσό των απαιτήσεων Π.Ο.Ε., ο προϋπολογισµός που 

υποβάλατε θα καταστεί ελλειµµατικός αφού οι εγγεγραµµένες δαπάνες ανέρχονται 

στο ποσό των 25.334,73€ και υπερβαίνουν τα εγγεγραµµένα (τακτικά) έσοδα. Άρα εν 

κατακλείδι, το ύψος της πίστωσης που θα διατεθεί για την επιτέλεση του σκοπού και των 

λοιπών προβλεποµένων εξόδων, εκτός αυτών που αφορούν δαπάνες προς το ∆ηµόσιο, θα 

εξαρτηθεί από την πορεία των εσόδων.  

6. Ο κωδ. εξ. µε Κ.Α. 10  θα διατεθεί σύµφωνα µε το αριθµ. 8/27.6.2016 Πρακτικό 

συνεδρίασης του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας και το αριθµ. πρωτ. 66/27.6.2016 συµφωνητικό 

µεταξύ της Οµοσπονδίας και του µισθωτή, όπως εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 

117861/11.8.2016 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Ηπ. ∆υτ. Μακεδονίας και 

αποτυπώνει το ποσό των µισθωµάτων που συµψηφίζεται µε τις εργασίες στο ΑΘΗΝΑΙΟΝ 

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις παραπάνω αποφάσεις και µέχρι του ποσού των 

9.600,00€.    

7. Η πίστωση του κωδ.εξ. µε Κ.Α. 1 θα διατεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Ν. 4182/2013, 

το Κ.∆. 18/1941 (ΦΕΚ 286/τ.Α΄/23-8-1941΄), "Περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ 

κληρονοµικών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα νοµικά ή 

φυσικά πλην του κράτος", την 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 

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.  

8. Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 56 του Ν. 

4182/2013, 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. 
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9. 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 ∆ηµόσιο. 

 
Γενικότερα: 
 
 

1. Η εκτέλεση του Προϋπολογισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους των συστατικών πράξεων, 

της αρ. 176/2016 Εφετειακής Απόφασης, και τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του Ν. 

4182/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και των συναφών διατάξεων που ισχύουν. 

Οι  δαπάνες θα καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόµιµα δικαιολογητικά, 

ήτοι παραστατικά και αποφάσεις του οργάνου διοίκησης του κληροδοτήµατος.  

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.3 και 4 του ίδιου νόµου «ο προϋπολογισµός 

των εσόδων και εξόδων υποβάλλεται τρεις (3) µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού 

έτους, ο δε απολογισµός µαζί µε τον ισολογισµό µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη του. 

Αν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή άρνηση υποβολής των ετήσιων 

προϋπολογισµών και απολογισµών, η αρµόδια αρχή εκδίδει άµεσα και κοινοποιεί ειδοποίηση 

στα πιστωτικά ιδρύµατα, στα οποία υπάρχουν καταθέσεις των ιδρυµάτων, τα οποία 

υποχρεούνται να αρνούνται την απόδοση των καταθέσεων, όπως και την εκτέλεση εντολής 

πληρωµής σε βάρος των καταθέσεων αυτών, ευθύνονται δε έναντι του ιδρύµατος για κάθε 

ζηµιά, που υπέστη από την παράλειψή τους……. 4. Οι προϋπολογισµοί και απολογισµοί 

εγκρίνονται µε πράξη της αρµόδιας αρχής. Με την πράξη έγκρισης επιτρέπεται η 

τροποποίηση των ποσών των εσόδων και εξόδων που αναγράφονται στον 

προϋπολογισµό ή η εγγραφή νέων εσόδων και εξόδων για λόγους νοµιµότητας ή 

συµφωνίας µε τους ορισµούς ή το σκοπό της συστατικής πράξης ή αν οι δαπάνες 

κρίνονται υπερβολικές σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και τα διατιθέµενα για 

την εκπλήρωσή του ποσά, οπότε τα τελευταία περικόπτονται στο εύλογο µέτρο. Μέχρι 

την έγκριση, η διοίκηση των εσόδων και εξόδων του ιδρύµατος ενεργείται µε βάση τον 

προϋπολογισµό, που εγκρίθηκε το προηγούµενο έτος. Αν ο προϋπολογισµός δεν εγκριθεί 

εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή του και η διοίκηση των εσόδων και εξόδων δεν 

µπορεί να ενεργηθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, τεκµαίρεται η έγκριση του νέου 

προϋπολογισµού από την αρµόδια αρχή».  

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 2 και 3 του Ν. 4182/2013 «2. ∆εν επιτρέπεται 

καµία δαπάνη σε βάρος των ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη αναγραφή στον εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό, εκτός αν αφορά την εξόφληση κάθε είδους χρεών προς το ∆ηµόσιο. 3. Κάθε 
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δαπάνη, που ενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της συστατικής πράξης ή 

του οργανισµού ή χωρίς την έγκριση του προϋπολογισµού ή µε υπέρβαση των πιστώσεων 

που αναγράφονται σε αυτόν, βαρύνει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τους διοικητές ή 

διαχειριστές, που έδωσαν εντολή για τη δαπάνη και καταλογίζεται µε πράξη της 

αρµόδιας αρχής, µετά από έλεγχο από Οικονοµικό Επιθεωρητή ή ελεγκτικό γραφείο 

του άρθρου 21 και γνώµη του Συµβουλίου. Ο καταλογισµός µπορεί να επεκτείνεται και 

στους υπαλλήλους – διαχειριστές του ιδρύµατος, εφόσον αυτοί είναι υπαίτιοι ή 

συνέργησαν στη µη νόµιµη δαπάνη……». 

4. Η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων (ακόµη και µηδενικών) και καταβολής των φορολογικών 

υποχρεώσεων του κληροδοτήµατος θα πρέπει να πραγµατοποιείται εγκαίρως και µέσα στις 

προβλεπόµενες προθεσµίες προς αποφυγή επιβολής προστίµων (τα οποία θα βαρύνουν 

τους διοικητές - διαχειριστές της περιουσίας κατ΄άρθρο 60 παρ.3 του Ν. 4182/13).  

5. Η εκµίσθωση των ακινήτων θα γίνεται µε το άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, όπως αυτός  

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Για την ανάθεση και την εκτέλεση έργων εφαρµόζεται το άρθρο 45 του ίδιου Νόµου. Τα 

εγκεκριµένα ποσά επί των έργων αυτών είναι ενδεικτικά. Αν µετά την έγκρισή τους από το 

αρµόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο αυτά διαµορφωθούν διαφορετικά τότε θα πρέπει να 

αναµορφωθούν αντιστοίχως τα ποσά του προϋπολογισµού. 

7. Πριν την εκτέλεση έργων και εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται οι εγκρίσεις από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες. 

8. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του παραπάνω νόµου, συνάπτονται οι συµβάσεις 

προµηθειών και παροχής υπηρεσιών αναλόγως προϋπολογισµού. 

9. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4182/2013 περί διαχείρισης καταθέσεων «1. 

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 ενηµερώνουν άµεσα την 

αρµόδια αρχή για τα στοιχεία των λογαριασµών, µε αιτιολόγηση του αριθµού τους και του 

σκοπού της κατάθεσης». 

10. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69, παρ. 2 του Ν. 4182/2013 - ∆ίκες κοινωφελών 

περιουσιών «1. Η αρµόδια αρχή νοµιµοποιείται, πέραν των εκκαθαριστών, εκτελεστών 

διαθήκης και διοικητών κοινωφελών ιδρυµάτων: α) Να ασκεί αιτήσεις και αγωγές σε 

δικαστήρια για την αναγνώριση ή τη διεκδίκηση δικαιώµατος σε κάθε περιουσία, που έχει 

διατεθεί για κοινωφελή σκοπό ή σε κοινωφελές ίδρυµα, β) να επισπεύδει  αναγκαστική 

εκτέλεση για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων αυτών, γ) να ζητεί τη λήψη ασφαλιστικών 

µέτρων για την εξασφάλιση κάθε περιουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 682 και επόµενα του 

Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, δ) να ασκεί παρέµβαση σε κάθε στάση δίκης η οποία αφορά 
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περιουσία υπέρ κοινωφελούς σκοπού ή κοινωφελών ιδρυµάτων ή αφορά το κύρος των 

πράξεών τους, µε την υποβολή προτάσεων και χωρίς την κοινοποίηση δικογράφου 

παρέµβασης,…………. 2. Τα εισαγωγικά δικόγραφα των δικών, που αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο, κοινοποιούνται στην αρµόδια αρχή, από οποιονδήποτε κι 

αν ασκούνται, εκτός αν ορίζεται ειδικά διαφορετικά στον παρόντα Κώδικα, επί ποινή 

απαραδέκτου της συζήτησης, που εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως….». 

11. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 2 του Ν.4182/2013 «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……» 

12. Οι κοινωφελείς περιουσίες υποχρεούνται να τηρούν όλα τα βιβλία και στοιχεία που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 73  του Ν. 4182/2013. 

13. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4 του ίδιου Νόµου: «4. Μέχρι την έκδοση των 

προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που προβλέπονται στον 

παρόντα νόµο, ισχύουν ανάλογα οι µέχρι τώρα διέπουσες τα αντίστοιχα ζητήµατα διατάξεις, 

εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα».  

 

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 πίνακα 

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

εφόσον διαθέτετε, µε προφανή σκοπό τη διαφάνεια, ενώ τυχόν παράλειψη επιφέρει τις 

κυρώσεις του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013. 

 
 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης  
∆ιοίκησης  

Ηπείρου-∆υτ.Μακεδονίας   
 
 
 

    Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης 
 
 
Εσωτερική διανοµή: Φάκελο κληροδοτήµατος 
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