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ΘΘέέμμαα  ::  ΈΈγγκκρριισσηη    ττωωνν    ααρριιθθμμ..  4477  κκααιι  5533//22002222  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττηηςς  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήήςς  

ΕΕππιιττρροοππήήςς  του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα 
Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου», με έδρα τη Σιάτιστα Κοζάνης,  

ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν    11
ηη
  ττρροοπποοπποοίίηησσηη    ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22002222  ττοουυ  

ιιδδρρύύμμααττοοςς..  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 

Μακεδονίας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’) «Διοίκηση, 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 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 
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(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 αδικών 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. 34019/25-5-2022 (ΦΕΚ 435/τ. Υ.Ο.Ο.Δ./26-5-2022) απόφαση του κ. Υπουργού 

Εσωτερικών περί «Ορισμού ως ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας από 10-5-2022 μέχρι τον διορισμό του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 28Α΄ 

του Ν.4325/2015 (Α΄ 47) του Αναπλ. Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής, 

Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής κ. Γαζή Δημητρίου του Ευαγγέλου, του κλάδου 

ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό». 

8.  Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις των 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) και 4484/2017 – άρθρο 28 (ΦΕΚ 110 Α), 4557/18 - άρθρο 55 (ΦΕΚ 

139 Α), 4646/19 - άρθρο 75 (ΦΕΚ 201 Α ) και 4758/20- άρθρα 29 – 37 (ΦΕΚ 242 Α)  και 

ιδιαίτερα αυτές των άρθρων:        

9. Την αρ.πρωτ. Δ.Κ.Π. 1040933ΕΞ2014/6.3.2014 Εγκύκλιο  1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) του 

Υπουργείου Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013». 

10.  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». 

11.    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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12.   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.  

13.   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. 

14.  Την αρ. 9798/27-1-2022 (ΑΔΑ:ΩΑ6ΕΟΡ1Γ-041) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

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

έτους 2022 του Ιδρύματος, ως εξής: 

           Προϋπολογισμός έτους 2022 (όπως εγκρίθηκε): 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 3.183.985,00€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 305.000,00€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 3.488.985,00€ 

Δ) Έξοδα: 3.107.088,83€ 

Ε) Αποθεματικό: 381.896,17€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 3.488.985,00€ 

 

15. Τα αριθμ. πρωτ. 89/24-08-2022 και 100/31-8-2022 έγγραφα του ιδρύματος 

(πρωτοκολλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 16 και 22-9-2022, αντίστοιχα), με τα οποία 

διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας, οι αρ. 47/2022 και 53/2022 αποφάσεις της Δ.Ε. του 

ιδρύματος, με τις οποίες αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση 1ης και 2ης 

τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 του ιδρύματος, ειδικότερα:  

1. Με την αρ. 47/2022 απόφαση εγκρίθηκε η συμμετοχή του ιδρύματος στη 

χρηματοδότηση τεσσάρων έργων  που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν 

στην πόλη της Σιάτιστας, από τον Δήμο Βοΐου και η 1η τροποποίηση 

προϋπολογισμού έτους 2022 του ιδρύματος. Αποφασίστηκε: 

 η συμμετοχή του ιδρύματος, με το συνολικό ποσό των 2.500.000,00€, στη 

χρηματοδότηση των παρακάτω  έργων: 

o Ανάπλαση Βόρειας Εισόδου Σιάτιστας, με το ποσό των 800.000,00€ 
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o Ανάπλαση Νότιας  Εισόδου Σιάτιστας, με το ποσό των 800.000,00€ 

o Ανάπλαση πλατείας Εμπορίου Σιάτιστας, με το ποσό των 400.000,00€ 

o Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σιάτιστας, με το ποσό των 500.000,00€ 

 η τροποποίηση του εγκεκριμένου από την Υπηρεσία μας προϋπολογισμού 

έτους 2022 του ιδρύματος ως εξής: 

o  μεταφέρονται σε όφελος του αποθεματικού κεφαλαίου μέρος των πιστώσεων 

των κωδικών εξόδων με ΚΑ 2.1 με την ονομασία «Αμοιβές μηχανικών» ποσό 

40.000,00€, και 9.2 με την ονομασία «Φόρος εισοδήματος» ποσό 

30.000,00€,  ενώ απαλείφονται σε όφελος του αποθεματικού κεφαλαίου οι 

πιστώσεις των κωδικών εξόδων με ΚΑ 11.2  με την ονομασία «Αγορά 

ιδιωτικών ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας» ποσό 

300.000,00€, 11.3 με την ονομασία «Συντήρηση ανακαίνιση πάρκων και 

παιδικών χαρών στη Σιάτιστα» ποσό 160.000,00€ και 11.7 με την ονομασία 

Αλλαγή κουφωμάτων του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ στη Σιάτιστα» 

ποσό 25.000,00€. 

o   αυξάνεται το αποθεματικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 555.000,00€  και 

ανέρχεται πλέον στο ποσό των 936.896,17€ λόγω της μείωσης των γενικών 

εξόδων κατά το ποσό αυτό. 

o   μεταφέρεται και ενισχύεται, σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου, η 

υπάρχουσα πίστωση του κωδικού εξόδων με ΚΑ 11.9 κατά το ποσό 

300.000,00€ από 1.300.000,00€ και μετονομάζεται σε «Διαμόρφωση 

εισόδων (Βόρειας και Νότιας) πόλεως Σιάτιστας» ενώ εγγράφεται ως νέος ο 

κωδικός εξόδων με ΚΑ 11.10 με την ονομασία «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου 

Σιάτιστας» και μεταφέρεται σ΄ αυτόν πίστωση ποσού 500.000,00€, εις βάρος 

του αποθεματικού κεφαλαίου. Η πίστωση του κωδικού με ΚΑ 11.6 με την 

ονομασία «Ανάπλαση της πλατείας Εμπορίου στη Σιάτιστα» παραμένει 

σταθερή στο ποσό των 400.000,00€.  

o   η υλοποίηση της απόφασης του ιδρύματος θα πραγματοποιηθεί με τον όρο 

ότι ο Δήμος Βοΐου θα βεβαιώσει υπεύθυνα ότι έχει εξασφαλίσει την πίστωση 

που του αναλογεί  και θα αποστείλει στο ίδρυμα εγκεκριμένες μελέτες των 

προαναφερόμενων έργων τα οποία θα υλοποιηθούν με προγραμματικές 

συμβάσεις μεταξύ του ιδρύματος και του Δήμου Βοΐου.  

2. Με την αρ. 53/2022 απόφαση εγκρίθηκε η προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας και η 2η τροποποίηση 

προϋπολογισμού έτους 2022 του ιδρύματος με την εγγραφή νέου κωδικού 
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εξόδων με ΚΑ 11.4.Α με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας» και μεταφέρθηκε σε αυτόν πίστωση, 

σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου, ποσό 25.000,00€. 

              Συνοπτικά, ως εξής: 

      Τροποποιημένος Προϋπολογισμός έτους 2022 

      (όπως υποβάλλεται για έγκριση με τις αρ. 47 και 53/2022 αποφάσεις): 

 Αρχική 

έγκριση 

μετά τη μείωση των 

εξόδων και την 

αύξηση του 

αποθεματικού 

κεφαλαίου 

Διαμόρφωση μετά την  1
η
 

τροποποίηση 

Τελική διαμόρφωση  

 μετά την   

2
η
 τροποποίηση 

      Α) Υπόλοιπο προηγ. 

χρήσης: 

3.183.985,00€ 3.183.985,00€ 3.183.985,00€ 

      Β) Έσοδα παρούσης: 305.000,00€ 305.000,00€ 305.000,00€ 

      Γ) Γενικό Σύνολο 

Εσόδων: 

3.488.985,00€ 3.488.985,00€ 3.488.985,00€ 

      Δ) Έξοδα:  3.107.088,83€- 

40.000,00€- 

30.000,00€- 

300.000,00€- 

160.000,00€- 

25.000,00€= 

2.552.088,83€ 

2.552.088,83€ 

                             +300.000,00€ 

+500.000,00€= 

3.352.088,83€ 

3.352.088,83€ 

                        +25.000,00€= 

3.377.088,83€ 

 

      Ε) Αποθεματικό: 381.896,17€+ 

555.000,00€=  

936.896,17€  

ή  

3.488.985,00€- 

2.552.088,83€ 

 

3.488.985,00€ 

                            -3.352.088,83€ 

                               = 136.896,17€ 

3.488.985,00€ 

-3.377.088,83€= 

111.896,17€ 

      ΣΤ) Γενικό Σύνολο 

Εξόδων: 

3.488.985,00€ 3.488.985,00€ 3.488.985,00€ 

 

16.    Το αρ. 110426/26-9-2022 έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε από το ίδρυμα επιπλέον 

στοιχεία και διευκρινήσεις επί της υποβαλλόμενης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 

2022 και το αρ.106/2-11-2022 απαντητικό έγγραφο του ιδρύματος (υποβλήθηκε στην 

Υπηρεσία μας στις 8/11/2022 και έλαβε τον αρ. πρωτ. 131234), με το οποίο δόθηκαν 

διευκρινήσεις επί των ζητηθέντων και υποβλήθηκαν στοιχεία. 
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17.   Την αρ. 132/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΧΩ97-ΤΓ6) απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Βοΐου, περί 

έγκρισης 6ης Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος έτους 2022. 

18.      Το αρ. πρωτ. 41252/5-10-2022 έγγραφο της Δ/σης 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).  

19.    Το γεγονός ότι η εν λόγω τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2022 του ιδρύματος 

αφορά στη μεταφορά πίστωσης από αδιάθετα κονδύλια εξόδων στο αποθεματικό 

κεφάλαιο και από το αποθεματικό σε υφιστάμενους (αύξηση πιστώσεων) αλλά και νέους 

κωδικούς εξόδων, για την κάλυψη αναγκών πέραν των προβλεπομένων.  

20.      Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του ιδρύματος.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Την έγκριση των αρ. ααρριιθθμμ..  4477  κκααιι  5533//22002222  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττηηςς  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας 

Κουκουλίδου», που αφορούν στην έγκριση της 1ης και 2ης τροποποίησης του 

Προϋπολογισμού έτους 2022 του ιδρύματος, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις, ως εξής: 

           Προϋπολογισμός έτους 2022  

          (όπως εγκρίνεται  μετά από την παρούσα 1η τροποποίηση): 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 3.183.985,00€ 

       Β) Έσοδα παρούσης: 305.000,00€ 

 Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 3.488.985,00€ 

      Δ) Έξοδα:   3.377.088,83€ 

      Ε) Αποθεματικό: 111.896,17€ 

      ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 3.488.985,00€ 

 

      Ειδικότερα, τροποποιείται ο προϋπολογισμός έτους 2022 του ιδρύματος, ως εξής: 

1. Μεταφέρονται εγγεγραμμένα αδιάθετα ποσά από τα κονδύλια εξόδων με ΚΑ 2.1, 9.1, 11.2, 

11.3 και 11.7, ποσού 555.000,00€ στο αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο πλέον ανέρχεται 

στο ποσό των 936.896,17€. 

2. Μεταφέρεται από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση ποσού 825.000,00€ και επιμερίζεται 

στους κωδικούς εξόδων, ως εξής: 

- Κ.Α. 11.9 με την ονομασία «Διαμόρφωση εισόδων πόλεως Σιάτιστας-Προγραμματική 

Σύμβαση με τον Δ. Βοΐου», ποσό 300.000,00€ προς ενίσχυση της υπάρχουσας 

πίστωσης ποσού 1.300.000,00€, ο οποίος τροποποιείται και διαχωρίζεται σε δύο 

κονδύλια, τα με  Κ.Α. 11.9Α και την ονομασία «Διαμόρφωση Βόρειας Εισόδου 

Σιάτιστας-Προγραμματική σύμβαση με τον Δ. Βοΐου» και 11.9Β με την ονομασία 
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«Διαμόρφωση Νότιας Εισόδου Σιάτιστας-Προγραμματική σύμβαση με τον Δ. Βοΐου» 

διότι πρόκειται για δύο διαφορετικά έργα και ως εκ τούτου πρέπει να διαχωριστούν 

κατά τις διατάξεις του ν. 4182/2013, ενώ η συνολική πίστωση επιμερίζεται ισομερώς 

σε αυτά, σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου. Η πίστωση θα διατεθεί, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4182/2013 με ειδικότερη έγκριση και με τα νόμιμα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες.  

- Γράφονται, νέα έξοδα: 

i. το με Κ.Α. 11.10 και την ονομασία «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σιάτιστας- 

Προγραμματική σύμβαση με τον Δ. Βοΐου», ποσό 500.000,00€ σε βάρος του 

αποθεματικού κεφαλαίου. Η πίστωση θα διατεθεί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 

του Ν. 4182/2013 με ειδικότερη έγκριση και με τα νόμιμα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά και αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες. 

ii. το με ΚΑ 11.4Α και την ονομασία «Προμήθεια ιατροτεχνικού και λοιπού 

τεχνολογικού εξοπλισμού» ποσό 25.000,00€ σε βάρος του αποθεματικού 

κεφαλαίου. Η πίστωση θα διατεθεί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 

4182/2013 και το αρ. πρωτ. 41252/5-10-2022 έγγραφο της Δ/σης 3ης ΥΠΕ 

(Μακεδονίας). 

3. Η πίστωση του κωδ. κεφ. 14.1 «Αποθεματικό» διαμορφώνεται πλέον λόγω της αυξομείωσης 

των συνολικών εξόδων, στο ποσό των 111.896,17€ ενώ τα συνολικά έξοδα χρήσης 

ανέρχονται στο ποσό των 3.377.088,83€.  

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. 9798/27-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΑ6ΕΟΡ1Γ-041), απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 του Ιδρύματος. 

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) 

δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών, με την 

http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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καταχώρισή του στο Μητρώο (άρθρο 59 ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

34 ν. 4758/2020 (ΦΕΚ 242/τ.Α’/4.12.2020).  

Σε όμοια ενέργεια ανάρτησης του εγκεκριμένου με την παρούσα τροποποιημένου 

πίνακα προϋπολογισμού έτους 2022, 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 ασκών καθήκοντα   
                     Συντονιστή 

                                                                      της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
                                                                      Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας                                                            

 
 

                                                                   Δημήτριος Γαζής 
 

                                               
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 

Τη Δ.Ε. του Κοινωφελούς Ιδρύματος  
με την επωνυμία  
«Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου» 
Πλ. Τσιστοπούλων 3 
Τ.Κ. 503 00 Σιάτιστα 

 

 

ΑΔΑ: 9ΡΟΜΟΡ1Γ-ΑΨΜ


		2022-11-24T12:11:08+0200
	Athens




