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ΘΘέέμμαα  ::  ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααρριιθθμμ..  336644//22002211  ((ΑΑΔΔΑΑ::ΨΨ88ΑΑ11ΩΩΕΕΥΥ--4477ΞΞ))  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  

ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΔΔ..  ΚΚαασσττοορριιάάςς  ωωςς  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  

κκλληηρροοδδοοττήήμμααττοοςς  ««ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΔΔ..  ΜΜααυυρροοββίίττηη»»,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  

ννοομμιιμμόόττηηττααςς  ττηηςς  υυπποοββλληηθθεείίσσααςς  11
ηηςς

  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  

οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς  22002211..    
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  

  
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 
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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 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 αρ. 1044668/642/Α0006/23-05-2002 (ΦΕΚ 673/τ.Β΄/30-05-2002) 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 εκκαθάρισης Ιδρυμάτων & 

Κληροδοτημάτων». 

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 - άρθρο 32 (ΦΕΚ 287 Α), 4261/2014 – άρθρο 171 (ΦΕΚ 107 Α), 

4305/2014 –άρθρο 48 (ΦΕΚ 237 Α), 4335/2015 – άρθρα 1-9 (ΦΕΚ 87 Α), 4386/2016 – 

άρθρο 30 (ΦΕΚ 83 Α), 4484/2017 –άρθρο 28 (ΦΕΚ 110 Α) ), 4557/2018 - άρθρο 55 

(ΦΕΚ 139 Α), 4646/2019 - άρθρο 75 (ΦΕΚ 201 Α ), 4758/2020- άρθρα 29 – 37 (ΦΕΚ 

242 Α) και ιδιαίτερα των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 αυτού. 

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. 
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14.-Την από 06-01-1963 ιδιόγραφη διαθήκη του Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη, η οποία 

δημοσιεύθηκε και κηρύχτηκε κύρια με το αριθμ. 543/19-09-1968 πρακτικό του 

Πρωτοδικείου Κοζάνης. Σκοπός του κληροδοτήματος είναι εκ των εισοδημάτων της 

καταληφθείσας περιουσίας να εφοδιάζεται με εποπτικά μέσα και άλλα απαραίτητα είδη το 

Δημοτικό Σχολείο Μαυρόβου και να ενισχύονται, εκάστοτε, δι΄ ιματισμού και άλλων 

ειδών, τα απορότερα παιδιά. 

15.-Την αρ. 27902/11.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΞ08ΟΡ1Γ-Ζ3Ω) απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε ο 

Προϋπολογισμός έτους 2021, ως εξής:    

Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίθηκε) 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 4.307, 53€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 5.694,07€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 10.001,60€ 

Δ) Έξοδα: 6.991,53€ 

Ε) Αποθεματικό: 3.010,07€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 10.001,60€ 

 

16.-Το αριθμ. πρωτ. 36834/12-10-2021 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Καστοριάς, η οποία διαχειρίζεται την περιουσία του κληροδοτήματος με το οποίο 

διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας, η αρ. 364/2021 (ΑΔΑ: Ψ8Α1ΩΕΥ-47Ξ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση 

προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος για τους λόγους που αναφέρονται σε 

αυτή, πίνακας υπολογισμού τόκων υπερημερίας και αντίγραφο κίνησης τραπεζικού 

λογαριασμού, η εισηγητική έκθεση και ο τροποποιημένος πίνακας Προϋπολογισμού 

έτους 2021, ισοσκελισμένος κατά τα έσοδα και έξοδα αυτού συνοπτικά, ως εξής: 

 

    Τροποποιημένος Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως υποβάλλεται) 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 4.307,53€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 8.031,51€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 12.339,04€ 

Δ) Έξοδα: 9.021,35€ 

Ε) Αποθεματικό: 3.317,69€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 12.339,04€ 
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17.-Το γεγονός ότι η τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος 

αφορά κονδύλια εσόδων και εξόδων και συνεπώς απαιτείται αναμόρφωση αυτού.  

18.-Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του κληροδοτήματος. 

  
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
Την έγκριση της αρ. 364/2021 (ΑΔΑ: Ψ8Α1ΩΕΥ-47Ξ) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία διαχειρίζεται το «Κληροδότημα Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη», με 

την οποία αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 του 

κληροδοτήματος για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, ο οποίος αναμορφώνεται ως 

προς τα κονδύλια εσόδων και εξόδων του, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις, 

προϋποθέσεις και παρατηρήσεις επί των κονδυλίων αυτού, ως εξής: 

Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021 (όπως εγκρίνεται) 

ΚΩΔ. ΕΣΟΔΑ Ποσό (€) ΚΩΔ. ΕΞΟΔΑ Ποσό (€) 

1421.01 Ενοίκια 2.804,28 6739.01 Εποπτικά μέσα και άλλα 

είδη απαραίτητα για το 

σχολείο και ενίσχυση με 

είδη ιματισμού και άλλα 

είδη των απορότερων 

παιδιών ισομερώς 

2.000,00 

1421.02 Χαρτόσημο ενοικίου, 

ΟΓΑ χαρτοσήμου 

100,95 

1421.03 Τόκοι χρηματικών 

καταθέσεων στην 

Τράπεζα 

80,00 6739.02 Φόροι 2.000,00 

6739.03 Παρακράτηση 5‰ , βάσει 

του άρθρ. 65, παρ.2 του 

Ν. 4182/13, επί των 

απολογιστικών εσόδων 

έτους 2013 

15,83 

1421.04 Απαιτήσεις από 

ανείσπρακτα ενοίκια 

και χαρτόσημο 

ενοικίου έως 31-12-

2020 

3.303,21 6739.04 Παρακράτηση 5‰ , βάσει 

του άρθρ. 65, παρ.2 του 

Ν. 4182/13, επί των 

απολογιστικών εσόδων 

έτους 2014 

13,50 

6739.05 Παρακράτηση 5‰ , βάσει 

του άρθρ. 65, παρ.2 του 

Ν. 4182/13, επί των 

απολογιστικών εσόδων 

έτους 2015 

1,37 

1421.05 Απαιτήσεις 68,67 6739.06 Παρακράτηση 5‰ , βάσει 5,86 
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αναπροσαρμογής 

ενοικίου 

του άρθρ. 65, παρ.2 του 

Ν. 4182/13, επί των 

απολογιστικών εσόδων 

έτους 2016 

1421.06 Τόκοι  υπερημερίας 

έως 31-12-2020 

174,40 6739.07 Παρακράτηση 5‰ , βάσει 

του άρθρ. 65, παρ.2 του 

Ν. 4182/13, επί των 

απολογιστικών εσόδων 

έτους 2017 

9,48 

1421.07 Αποζημίωση 

ιδιοκτητών λόγω 

μείωσης ενοικίου 

1.500,00 6739.08 Παρακράτηση 5‰ , βάσει 

του άρθρ. 65, παρ.2 του 

Ν. 4182/13, επί των 

απολογιστικών εσόδων 

έτους 2018 

9,17 

6739.09 Παρακράτηση 5‰ , βάσει 

του άρθρ. 65, παρ.2 του 

Ν. 4182/13, επί των 

απολογιστικών εσόδων 

έτους 2019 

21,18 

6739.10 Παρακράτηση 5‰ , βάσει 

του άρθρ. 65, παρ.2 του 

Ν. 4182/13, επί των 

προϋπολογισθέντων 

εσόδων έτους 2020 

14,20 

6739.11 Χαρτόσημο ενοικίου, 

ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 

2020 

80,76 

6739.12 Γραφική ύλη 100,00 

6739.13 Δημοσιεύσεις 150,00 

6739.14 Επισκευή-συντήρηση 

ακινήτου 

1.500,00 

6739.15 Αμοιβές ελευθέρων 

επαγγελματιών 

1.500,00 

6739.16 Δαπάνες δεξιώσεων 100,00 

6739.17 Απρόβλεπτα 500,00 

6739.18 Μείωση ενοικίου λόγω 

covid 

1.500,00 

 Σύνολο εσόδων 8.031,51  Σύνολο εξόδων 9.521,35 
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 Υπόλοιπο 

προηγούμενης  

χρήσης έως 

31/12/2020 

4.307,53  Αποθεματικό  2.817,69 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΩΝ 

12.339,04  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΩΝ 

12.339,04 

 

Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίνεται) 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 4.307, 53€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 8.031,51€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 12.339,04€ 

Δ) Έξοδα: 9.521,35€ 

Ε) Αποθεματικό: 2.817,69€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 12.339,04€ 

 

Αναλυτικά, αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός έτους 2021, ως εξής: 

α) Οι κωδ. εσόδων και εξόδων κατά περίπτωση μετονομάζονται και κωδικοποιούνται ως 

ανωτέρω. 

β) Η επιστροφή της μείωσης ενοικίου δεν λογίζεται ως επιπλέον έσοδο αλλά αποτελεί 

(έκτακτο έσοδο) αποζημίωση  του Δημοσίου στους  ιδιοκτήτες ακινήτων  λόγω  γενομένης 

εκ του νόμου (έκτακτο έξοδο) μείωσης μισθώματος και αποτυπώνεται στον πίνακα 

προϋπολογισμού ως εξής:  

- Προστίθενται,  ως ενδιάμεσοι, ο κωδ. εσόδων Κ.Α. 1421.07 (Αποζημίωση ιδιοκτητών 

λόγω μείωσης ενοικίου) και αντίστοιχα ο κωδ. εξόδων, Κ.Α. 6739.18 (Μείωση ενοικίου λόγω 

covid) και εγγράφεται σε καθένα από αυτούς το ποσό των 1.500,00€  για να τακτοποιηθεί η 

πράξη έκτακτης εισροής - εκροής και να αποτυπωθεί στον πίνακα προϋπολογισμού. 

γ) τροποποιείται ο κωδ. εσόδων με Κ.Α. 1421.06, ως προς την πίστωση η οποία αυξάνεται, 

σε όφελος του αποθεματικού κεφαλαίου και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 174,40€ και  

δ) τροποποιείται ο κωδ. εσόδων με Κ.Α. 1421.04, ως προς την πίστωση η οποία 

αυξάνεται, σε όφελος του αποθεματικού κεφαλαίου και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 

3.303,21€.  

Σε ό,τι αφορά στους κωδικούς  Κ.Α. 1421.04, 05 και 6 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 κ.λ.π.) για την επίλυση των 
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διαφορών και την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων και λοιπών εξόδων, 

αποστέλλοντας στην Υπηρεσία μας κάθε πράξη υπαγόμενη κατά νόμο, σε έλεγχο. Ειδικά σε 

ό,τι αφορά τις οφειλές της σημερινής μισθώτριας σας τονίζουμε ότι πρέπει άμεσα να 

προβείτε σε όλες τις ενδεδειγμένες ως άνω ενέργειες για την είσπραξη των οφειλόμενων 

ποσών, σε διαφορετική περίπτωση να κινήσετε τις προβλεπόμενες διαδικασίες (σχετ. το 

άρθρο 10 του αρ. 16331/1-7-2016 αρχικού συμφωνητικού μίσθωσης το οποίο ανανεώθηκε 

στις 1/7/2019 και ισχύει) ακόμα και για την αποβολή της από το μίσθιο και την δικαστική 

επιδίωξη είσπραξης των καθυστερούμενων μισθωμάτων, καθώς η μισθώτρια έχει επιδείξει 

και στο παρελθόν ανάρμοστη συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις της. Τονίζεται δε 

ιδιαίτερα ότι οποιαδήποτε καταβολή εκ μέρους της μισθώτριας καταλογίζεται πρώτα στο 

ληξιπρόθεσμο χρέος.  

γ) τροποποιούνται οι κωδ. εξόδων: 

1. με Κ.Α. 6739.11, ως προς την πίστωση η οποία μειώνεται, σε όφελος του 

αποθεματικού κεφαλαίου και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 80,76€.  

2. με Κ.Α. 6739.13, ως προς την πίστωση η οποία αυξάνεται, σε βάρος του 

αποθεματικού κεφαλαίου και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 150,00€. 

3. με Κ.Α. 6739.14, ως προς την πίστωση η οποία αυξάνεται, σε βάρος του 

αποθεματικού κεφαλαίου και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.500,00€. 

4. με Κ.Α. 6739.15, ως προς την πίστωση η οποία αυξάνεται, σε βάρος του 

αποθεματικού κεφαλαίου και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.500,00€. 

Ο κωδ. εξόδων με Κ.Α. 6739.17, δεν τροποποιείται ως προς την πίστωση η οποία 

παραμένει σταθερή στο ποσό των 500,00€ διότι η αύξηση αυτού κατά 1.000,00€ κρίνεται 

υπερβολική αναλογικά με τις πιστώσεις που δαπανώνται για την εκτέλεση των σκοπών. 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4182/13, μπορείτε να 

υποβάλλετε  στην Υπηρεσία μας προς έγκριση αίτημα για πληρωμή δαπάνης πέραν των 

προβλέψεων του προϋπολογισμού η οποία προέκυψε από λόγους ανωτέρας βίας ή 

απρόβλεπτων αναγκών. 

δ) Η πίστωση του κωδ. κεφ. «Αποθεματικό» διαμορφώνεται λόγω της αύξησης του Γενικού 

Συνόλου Εσόδων και του Συνόλου Εξόδων, στο ποσό των 2.817,69€.  

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός πως τα εγγεγραμμένα κονδύλια εσόδων του 

προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό των 7.191,81€ (τακτικά έσοδα 2.804,28€ + 80,00€ 

τόκοι ενώ υπόλοιπο έως 31-12-2020 είναι 4.307,53€) και εφόσον δεν εισπραχθεί επαρκές 

ποσό των απαιτήσεων Π.Ο.Ε., ο προϋπολογισμός που υποβάλατε θα καταστεί 

ελλειμματικός αφού οι δαπάνες που έχετε εγγράψει σε αυτόν ανέρχονται στο ποσό των 

8.021,35€ και υπερβαίνουν τα εγγεγραμμένα (τακτικά) έσοδα. Άρα εν κατακλείδι, το ύψος 
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της πίστωσης που θα διατεθεί για την επιτέλεση του σκοπού και των λοιπών 

προβλεπομένων εξόδων, εκτός αυτών που αφορούν δαπάνες προς το Δημόσιο, θα 

εξαρτηθεί από την πορεία των εσόδων.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 27902/11.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΞ08ΟΡ1Γ-Ζ3Ω) απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 

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 στο διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών.  

Σε όμοια ενέργεια ανάρτησης του εγκεκριμένου με την παρούσα αναμορφωμένου 

πίνακα προϋπολογισμού έτους 2021 πρέπει να προβείτε και εσείς, στο διαδικτυακό 

τόπο του Δήμου Καστοριάς, με προφανή σκοπό τη διαφάνεια, ενώ τυχόν παράλειψη 

επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013. 

 
 
                                                                                   Ο Συντονιστής 
                                                                      της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

                                                                      Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας                                                            
 
 

                                                                   Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης  
                                               

 

ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  

  

ΔΔήήμμοοςς  ΚΚαασσττοορριιάάςς    

ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  

ΚΚλληηρροοδδόόττηημμαα    ««ΓΓ..  ΔΔααμμ..  ΜΜααυυρροοββίίττηη»»  
 
 

http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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