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ΘΕΜΑ : Έγκριση Προϋπολογισµού έτους 2020 του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε 
την επωνυµία «Ίδρυµα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου», µε έδρα τη 
Σιάτιστα Κοζάνης. 

 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 92 του Ν. 

4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ. Α΄/22-12-2016), «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΄/31-3-2011) 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. 
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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.∆.∆./26-05-

2017) 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΄/22-10-2001) 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».  

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) και 4484/2017 – 

άρθρο 28 (ΦΕΚ 110 Α) και ιδιαίτερα 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’ /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. ∆.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 αριθµ. 19854/1954 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης του Μιχαήλ Κουκουλίδη και 

22335/1958 ∆ηµόσιας ∆ιαθήκης 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.∆. 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, 
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β) ποσοστού 10% για την ενίσχυση του Γηροκοµείου Σιάτιστας και γ) ποσοστού 10% για 

ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Σιάτιστας. 

16.-Το αριθµ. πρωτ. 131/5.12.2019 έγγραφο του Κοινωφελούς Ιδρύµατος, µε το οποίο 

διαβιβάσθηκαν, στην Υπηρεσία µας, τα εξής: 

1. ο πίνακας προϋπολογισµού έτους 2020 του ιδρύµατος, ισοσκελισµένος κατά τα έσοδα και 

έξοδα,  

2. η εισηγητική έκθεση επί των εγγεγραµµένων κονδυλίων αυτού,  

3. φ/φα κινήσεως τραπεζικών λογαριασµών του ιδρύµατος (Τράπεζας Πειραιώς, ALPHA BANK 

και Εθνικής),  

4. η αρ. 31/2.12.2019 απόφαση της ∆.Ε. του ιδρύµατος, το οποίο διοικεί και διαχειρίζεται την 

περιουσία του, µε την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισµός έτους 2020, συνοπτικά ως εξής: 

 

       Προϋπολογισµός έτους 2020 (όπως υποβάλλεται) 

 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 3.077.905,56€  

Β) Έσοδα παρούσης: 294.000,00€  

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 3.371.905,56€  

∆) Έξοδα: 3.123.176,78€ 

ορθό  

3.123.176,98€   

Αναγράφηκε  εκ 

παραδροµής 

Ε) Αποθεµατικό: 248.728,78€ 

ορθό 

248.728,58€ 

Αναγράφηκε εκ 

παραδροµής  

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 3.371.905,56€  

 

 

17.-Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του ιδρύµατος. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

 

Την έγκριση της αρ. 31/02.12.2019 απόφασης της ∆.Ε. του ιδρύµατος, η οποία διοικεί και 

διαχειρίζεται την περιουσία του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ίδρυµα Μιχαήλ 

και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου», περί έγκρισης 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 (€) 

1.1 Μισθώµατα ακινήτων 

Τσιµισκή 86, Θεσ/νίκη 

250.000,00 1.1 Αµοιβές πληρεξούσιων 

δικηγόρων   

5.000,00 

1.2 Μισθώµατα 

παρελθόντων ετών  

0,00 1.2 ∆ικαστικά-

Συµβολαιογραφικά   

1.000,00 

1.3 Χαρτόσηµο ενοικίου & 

ΟΓΑ χαρτοσήµου 

9.000,00 1.3 Αµοιβή ορκωτού 

λογιστή  

5.000,00 

2.1 Τόκοι καταθέσεων προ 

φόρων 

30.000,00 2.1 Αµοιβές µηχανικών- 

µελετητών-(σύνταξη 

µελετών έργων)- 

ορκωτών εκτιµητών  

50.000,00 

2.2. Από δωρεές-

κληροδοσίες τρίτων 

5.000,00 3.1 Επισκευή –συντήρηση 

κτιρίου Πνευµατικού 

Κέντρου Σιάτιστας –

Προµήθεια και 

τοποθέτηση 

κουφωµάτων 

100.000,00 

 

2.3 

Από διάφορες πηγές 

(Εγγυήσεις κ.λ.π.) 

0, 00 3.2 Βελτίωση -επισκευή 

ηλεκτρολογικών και 

µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 

Πνευµατικού Κέντρου 

15.000,00 

4.1 Αµοιβή προσωπικού 6.586,00 

4.2 Αµοιβή καθαρίστριας 

θυρωρού οικοδοµής 

Τσιµισκή 86-και 

καθαριότητα γραφείου 

ιδρύµατος στην 

Σιάτιστα 

1.000,00 

4.3.  Εργοδοτικές  και 

Ασφαλιστικές 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 

3.240,00 

5.1 Έξοδα κινήσεως 

µελών ∆.Ε. και 

προσωπικού 

2.000,00 

5.2 Έξοδα πυρασφάλισης 

οικοδοµής Τσιµισκή 86 

Θεσ/νίκη 

10.000,00 
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6.1 Έξοδα τελέσεως 

µνηµόσυνου  

ευεργετών 

3.000,00 

6.2 Περιποίηση τάφων 

ευεργετών 

1.000,00 

7.1  Προµήθεια γραφικής 

ύλης  

1.000,00 

7.2 Προµήθεια εντύπων-

εκτυπώσεις- 

ιστοσελίδα 

1.000,00 

7.3 Προµήθεια επίπλων 

και ειδών 

καθαριότητας γραφείου 

του ιδρύµατος 

1.000,00 

8.1 ∆ηµοσιεύσεις  

ανακοινώσεις σε 

εφηµερίδες κ.λ.π. 

1.000,00 

8.2 Ταχυδροµικά –

Τηλεφωνικά τέλη 

2.000,00 

9.1 ∆ηµοτικά τέλη  - ∆ΕΗ 

θυρωρείου οικοδ. 

Τσιµισκή 86 

500,00 

9.2 Φόρος  Εισοδήµατος –

ΟΓΑ Χαρτοσήµου  

90.000,00 

9.3 Ενιαίος Φόρος 

Ακίνητης Περιουσίας  

14.000,00 

10.1 Απρόβλεπτα  2.000,00 

10.2 Παρακράτηση 

ποσοστού 5‰ ΠΟΕ 

2013 έως και 2019 

8.975,84 

2013 1.509,91 

2014 1.255,61 

2015 1.087,43 

2016 1.008,55 

2017 1.303,52 

2018 1.365,82 

2019 1.445,00 

11.1 Υπέρ Γηροκοµείου & 

Ορφανοτροφείου 

έτους 2020, ποσοστό 

20% 

19.739,63 
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11.1α Οφειλόµενα ποσά 

υπέρ Γηροκοµείου & 

Ορφανοτροφείου 

ετών 2004-2019   

443.560,04 

11.2 Αγορά ιδιωτικών 

ακινήτων για την 

ανάπλαση της 

πλατείας Γεράνειας   

300.000,00 

11.3 Συντήρηση –

ανακαίνιση και 

βελτίωση πάρκων και 

παιδικών χαρών στη  

Σιάτιστα- 

προγραµµατική µε το 

∆. Βοΐου 

160.000,00 

11.4 Προµήθεια αγαθών και 

λοιπών ειδών 

κοινωνικής πρόνοιας 

και υγειονοµικού 

υλικού (Κοιν. συσσίτια, 

κοιν. παντοπωλείο, 

Κέντρο Υγείας 

Σιάτιστας) 

40.000,00 

11.5 Προµήθεια 

ηλεκτροµηχανικού  και 

λοιπού εξοπλισµού  

σχολείων Σιάτιστας και 

Κέντρου Υγείας 

Σιάτιστας 

20.000,00 

11.6 Ανάπλαση κεντρικής 

πλατείας Χώρας «Τρία 

Πηγάδια» έως πλατεία 

«Εθνικής 

Αντιστάσεως»- 

προγραµµατική 

σύµβαση µε το ∆. 

Βοΐου 

1.000.000,00 
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11.7 Αλλαγή κουφωµάτων 

του κτιρίου που 

στεγάζεται το Κ∆ΑΠ 

στη Σιάτιστα του 

∆ήµου Βοΐου, - 

προγραµµατική 

σύµβαση µε το ∆. 

Βοΐου 

25.000,00  

11.8 Προµήθεια και 

εγκατάσταση 

ποµποδεκτών για την 

κάλυψη ψηφιακού 

σήµατος DIGEA στην 

πόλη της Σιάτιστας 

15.000,00 

11.9 ∆ιαµόρφωση βόρειας 

εισόδου πόλεως 

Σιάτιστας- 

προγραµµατική 

σύµβαση µε το ∆. 

Βοΐου 

800.000,00 

11.10 Έξοδα ενθρόνισης 

του νέου 

Μητροπολίτη  

0,00  

12.1 Επισκευή και 

συντήρηση οικοδοµής 

Τσιµισκή 86 

30.000,00 

13.1 Φόρος  τόκων 

καταθέσεων  

6.000,00 

 Σύνολο εσόδων 294.000,00  Σύνολο εξόδων 3.183.601,51 

3.1 Υπόλοιπο 

προηγούµενης 

χρήσης έως 

02.12.2019 

3.084.221,56 14.1 Αποθεµατικό 194.620,05 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

3.378.221,56  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟ∆ΩΝ  

3.378.221,56 
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Προϋπολογισµός έτους 2020 (όπως εγκρίνεται) 

 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 3.084.221,56€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 294.000,00€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 3.378.221,56€ 

∆) Έξοδα: 3.183.601,51€ 

Ε) Αποθεµατικό: 194.620,05€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 3.378.221,56€ 

 
 
Ειδικότερα: 
 

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

ανωτέρω ενώ το υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης σύµφωνα µε τα παραστατικά των 

Τραπεζών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας, ανέρχεται στο ποσό των 3.084.221,56€ 

αντί του ποσού των 3.077.905,56€, υπολογιζόµενο έως την ηµεροµηνία συνεδρίασης της 

∆.Ε. στις 02-12-2019, µεταβάλλοντας ισόποσα το Γενικό Σύνολο Εσόδων. 

2. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 3.1, θα διατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

45 ή 48 του Ν. 4182/2013 ανάλογα µε τη φύση των εκτελούµενων κάθε φορά εργασιών και 

µε τα νόµιµα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες 

άδειες.  

3. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 5.1 µε την ονοµασία «Έξοδα κίνησης µελών ∆.Ε. και 

προσωπικού» θα διατεθεί εφόσον αφορά δαπάνες παράστασης και διαχείρισης της 

περιουσίας του ιδρύµατος (κάλυψη οδοιπορικών εξόδων), τηρουµένων των νόµιµων 

διαδικασιών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία κατόπιν εγκριτικής πράξης της 

∆.Ε. του ιδρύµατος, τα κατά περίπτωση νόµιµα παραστατικά στοιχεία και τις τυχόν 

κρατήσεις, τα οποία το ίδρυµα υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο του.  

4. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 10.2 µε την ονοµασία «Παρακράτηση ποσοστού 5‰ 

ΠΟΕ 2013 έως και 2019», µειώνεται σε όφελος του αποθεµατικού κεφαλαίου και 

διαµορφώνεται ως ανωτέρω, λόγω νέου υπολογισµού αυτής για τα έτη 2018 (σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του υποβαλλόµενου απολογισµό έτους 2018) και 2019. Αφορά επιβολή ετήσιας 

παρακράτησης 5‰ επί των εσόδων απολογισµών χρήσεων παρελθόντων οικονοµικών 

ετών (ΠΟΕ) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και εσόδων προϋπολογισµού χρήσης 

2019 του ιδρύµατος, 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. 
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5. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 11.1 µε την ονοµασία «Υπέρ Γηροκοµείου και 

Ορφανοτροφείου έτους 2020, ποσοστό 20%», µειώνεται σε όφελος του αποθεµατικού 

κεφαλαίου και διαµορφώνεται ως ανωτέρω, λόγω νέου υπολογισµού αυτής σύµφωνα µε τα 

εγγεγραµµένα κονδύλια εσόδων - εξόδων του εν λόγω προϋπολογισµού. 

6. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 11.1α µε την ονοµασία «Οφειλόµενα ποσά υπέρ 

Γηροκοµείου και Ορφανοτροφείου ετών 2004-2019» αυξάνεται σε βάρος του αποθεµατικού 

κεφαλαίου και διαµορφώνεται ως ανωτέρω, λόγω νέου υπολογισµού αυτής σύµφωνα µε 

την αρ. πρωτ. 13417/31-01-2019 (Α∆Α: ΩΞ4ΙΟΡ1Γ-ΡΟΓ) απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωµένης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης προϋπολογισµού 

έτους 2019 του ιδρύµατος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 11.2 µε την ονοµασία «Αγορά ιδιωτικών ακινήτων για 

την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας», που αφορά στην εκτέλεση σκοπού, θα διατεθεί 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 κατόπιν ειδικότερης έγκρισης της Υπηρεσίας 

µας.  

8. Οι πιστώσεις των κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 11.4 και 11.5, που αφορούν στην εκτέλεση σκοπού, 

θα διατεθούν µε την προϋπόθεση ότι το ίδρυµα θα προβεί στην προµήθεια αυτών και 

κατόπιν στην παράδοσή τους στους φορείς που τα αιτήθηκαν, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 48 του Ν. 4182/2013.  

9. Οι πιστώσεις των εγγεγραµµένων κωδ. εξόδων που αφορούν προµήθειες, παροχή 

υπηρεσιών και αµοιβές τρίτων (π.χ. αµοιβές δικηγόρων και λοιπών ελευθέρων 

επαγγελµατιών κ.λ.π.), θα διατεθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 

4182/2013.  

10. Οι πιστώσεις των κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 11.3, 11.6, 11.7, και 11.9, που αφορούν στην 

εκτέλεση του σκοπού του ιδρύµατος, θα διατεθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

54 του Ν. 4182/2013.  

11. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 11.8, θα διατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 45 ή 48 του Ν. 4182/2013 ανάλογα µε τη φύση των εκτελούµενων κάθε φορά 

εργασιών και µε τα νόµιµα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αφού εξασφαλιστούν οι 

απαιτούµενες άδειες, και κατόπιν θα παραδοθούν στον φορέα που τα αιτήθηκε.  

12. Η πίστωση του κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 11.10 µηδενίζεται διότι µε την αρ. 83142/13-06-2019 

(Α∆Α: 7ΧΥΦΟΡ1Γ-ΦΙΞ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆/σης Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας αποφανθήκαµε επ΄ αυτού. 

13. Η πίστωση των κωδ. εξόδων µε Κ.Α. 3.2 και 12.1, θα διατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 45 ή 48 του Ν. 4182/2013 ανάλογα µε τη φύση των εκτελούµενων κάθε φορά 

εργασιών και µε τα νόµιµα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

14. Η πίστωση του κωδ. κεφαλαίου µε Κ.Α. 14.1 µε την ονοµασία «Αποθεµατικό», 

διαµορφώνεται λόγω της αυξοµείωσης των συνολικών εξόδων και της αυξοµείωσης του 

γενικού συνόλου εσόδων και εξόδων στο ποσό των 194.620,05€. 
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15. Σας γνωρίζουµε, ότι σε περίπτωση απαιτήσεων του ιδρύµατος από τρίτους (π.χ. µη 

καταβληθέντα ενοίκια παρελθόντων ετών) ή δαπάνες που αφορούν τρίτους αλλά 

υποχρεούται το ίδρυµα στην καταβολή τους (π.χ. µη καταβαλλόµενα κοινόχρηστα, 

λογ/σµούς ηλεκτρικού, νερού κ.λ.π.) αυτές θα πρέπει να εγγράφονται στον υποβαλλόµενο 

προϋπολογισµό του έτους που αυτός αφορά, σε σχετικά κονδύλια εσόδων – εξόδων ανά 

περίπτωση και να διεκδικούνται.  

16.  Οι καταθέσεις του Ιδρύµατος σε προθεσµιακούς λογαριασµούς θα  γίνονται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4182/2013.  

17. Επειδή το Γηροκοµείο και το Ορφανοτροφείο Σιάτιστας δε λειτουργούν πλέον, οι διοικητές 

του ιδρύµατος µπορούν να επιδιώξουν την τροποποίηση του οργανισµού κατά τις διατάξεις 

του Ν.4182/2013, ως προς τη µεταβολή των σκοπών αυτών.  

18. Σχετικά µε την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών από κοινωφελείς 

περιουσίες του ν. 4182/2013 στο πλαίσιο εκτέλεσης του εγκεκριµένου από την Υπηρεσία 

µας προϋπολογισµού, σας υπενθυµίζουµε τα διαλαµβανόµενα στο αρ. ∆ΚΠ Β 0012932 ΕΞ 

2018/27-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο σας κοινοποιήθηκε από 

την Υπηρεσία µας.  

19. 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 ∆ηµόσιο. 

20. Τονίζουµε το γεγονός πως η διασφάλιση της επιθυµίας των διαθετών και η χρηστή 

διαχείριση της περιουσίας του ιδρύµατος αποτελεί υποχρέωση της ∆.Ε. του Ιδρύµατος, η 

αθέτηση της οποίας µπορεί να επιφέρει τις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν. 

4182/13.  

21. Τέλος παρακαλούµε να επιληφθείτε άµεσα επί των διαλαµβανοµένων στο αρ. 20914/18-

02-2020 έγγραφό µας αναφορικά µε ζητήµατα που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία του 

ιδρύµατος και να ενηµερώσετε σχετικά την Υπηρεσία µας.  

 
Γενικότερα: 
 

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

του Β.∆. 611/18-09-1972 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/6-10-1972), και τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 

του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013), όπως ισχύουν 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 ιδρύµατος.  
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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. Την αγωγή στην περίπτωση αυτή µπορεί να 

εγείρει και το ∆ηµόσιο. 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 του Ν. 4182/2013 «1. ∆εν επιτρέπεται καµιά 

µεταβολή, ούτε µεταφορά πιστώσεων, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή από άρθρο σε άρθρο του 

προϋπολογισµού του ιδρύµατος, χωρίς προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας αρχής. 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 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. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 31». 

4. Η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων του 

ιδρύµατος θα πρέπει να πραγµατοποιείται εγκαίρως και µέσα στις προβλεπόµενες 
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προθεσµίες προς αποφυγή επιβολής προστίµων (τα οποία θα βαρύνουν τους διοικητές - 

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

5. Οι αµοιβές προσωπικού θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις και του οργανισµού 

του ιδρύµατος. Το προσωπικό πρέπει να είναι το απολύτως αναγκαίο για την εύρυθµη 

λειτουργία του Ιδρύµατος, σε συνάρτηση µε τους σκοπούς τους οποίους εκπληρώνει και τις 

δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσει. 

6. Η εκποίηση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων θα γίνεται µε το άρθρο 24 του Ν. 4182/2013 

(ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Για την ανάθεση και την εκτέλεση έργων εφαρµόζεται το άρθρο 45 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 

185 /Α΄/10-09-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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. Η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων για τη µελέτη και εκτέλεση 

σηµαντικών έργων και την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους στο πλαίσιο επίτευξης των 

σκοπών του κοινωφελούς ιδρύµατος µε το ∆ηµόσιο ή επιστηµονικούς φορείς και άλλα νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, που έχουν ίδιο ή συναφή σκοπό διέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4182/2013.  

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

αρµόδιες υπηρεσίες. 

9. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, συνάπτονται οι συµβάσεις προµηθειών και παροχής 

υπηρεσιών αναλόγως προϋπολογισµού. 

10. Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του ιδρύµατος (κοινωφελείς σκοποί στη Σιάτιστα) θα 

πρέπει να προηγείται υποβολή πρότασης (εγγράφως) από τον εκάστοτε αρµόδιο φορέα προς 

το ίδρυµα για την υλοποίηση έργων, προµηθειών, προµήθειας υλικών κ.λ.π. µε αιτιολόγηση 

της αναγκαιότητας τους προσκοµίζοντας και ό,τι άλλο θεωρείτε απαραίτητο (π.χ. καταστατικό 

σύστασης κ.λ.π.) προκειµένου να εξεταστεί και να τύχει έγκρισης από το όργανο διοίκησης 

του ιδρύµατος, σύµφωνα πάντοτε µε τις συστατικές πράξεις και τον οργανισµό του.  

11. Για το διορισµό και αντικατάσταση – παύση  µελών του ιδρύµατος, ισχύουν οι διατάξεις του 

οργανισµού του ιδρύµατος και των άρθρων 16-19, 72 παρ. 4 και 78 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 

185 /Α΄/10-09-2013)..  

12. 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». 
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13. 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 

περιουσία υπέρ κοινωφελούς σκοπού ή κοινωφελών ιδρυµάτων ή αφορά το κύρος των 

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

παρέµβασης, ε) να ζητεί την επανάληψη της δίκης ή να καλείται για την επανάληψη της δίκης, 

αν επήλθε διακοπή δίκης µε διάδικο ένα από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου και για 

λόγους που αφορούν τα πρόσωπα αυτά. 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. Κατά τα λοιπά 

εφαρµόζονται οι διατάξεις περί δικών και προθεσµιών του ∆ηµοσίου». 

14. 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. β) Σε πιστωτικά 

ιδρύµατα, όργανα των οποίων δεν παρέχουν τις ζητούµενες από την αρµόδια αρχή 

πληροφορίες ή αρνούνται να συµµορφωθούν σε αίτηµά της που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα. γ) Σε συµβολαιογράφους, δικαστικούς γραµµατείς και 

προξένους που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις 

υποχρεώσεις τους από αυτές.» 

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

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 73  του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013). 

16. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4 και 5 του Ν.4182/2013 «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. 5. Μέχρι τη σύναψη της 

συµφωνίας − πλαισίου του άρθρου 21 του παρόντος, ο έλεγχος επί των κοινωφελών 
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περιουσιών και η εκτίµηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων για την εφαρµογή των διατάξεων 

του παρόντος διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι τούδε διατάξεις. Για το µεταβατικό 

αυτό διάστηµα όσοι διαχειρίζονται περιουσίες µε ετήσια έσοδα περισσότερα από εκατόν 

πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ ή µε ενεργητικό µεγαλύτερο των δέκα εκατοµµυρίων 

(10.000.000) ευρώ οφείλουν να αναθέτουν, µε δαπάνη της περιουσίας, τον ετήσιο έλεγχό της 

σε ορκωτό ελεγκτή...». 

 

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, µε προφανή σκοπό τη διαφάνεια, 

ενώ τυχόν παράλειψη επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013. 

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης  
∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας  
 
 
 

    Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης 
Εσωτερική διανοµή: 

• Χρονολογικό αρχείο 
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