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ΘΘέέμμαα  ::  ΈΈγγκκρριισσηη  αιτήματος πληρωμής εκτάκτων δαπανών και 1η τροποποίηση 
Προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «Κων/νου Δρίζη»..  

 
 

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 

(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 
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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. Τη με αριθμ. 1097083/1275/Α0006/17-10-2001 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 ιδρυμάτων & Κληροδοτημάτων».  

9. 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 του άρθρου 60 § 1 του Ν. 4182/2013 σύμφωνα με τις οποίες: «Δεν 

επιτρέπεται καμία μεταβολή, ούτε μεταφορά πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή από 

άρθρο σε άρθρο του προϋπολογισμού του ιδρύματος, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 

αρμόδιας αρχής. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί η αρμόδια αρχή να εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, την πληρωμή δαπάνης 

πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού, η οποία προέκυψε από λόγους ανώτερης 

βίας ή απρόβλεπτων αναγκών…». 

10. 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». 

11. Τις διατάξεις της από 23/07/1923 μυστικής διαθήκης του Κων/νου Δημητρίου Δρίζη, η 

οποία δημοσιεύθηκε  με το αριθμ. 41/24-08-1927 πρακτικό του Πρωτοδικείου Κοζάνης. 
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Σκοπός του κληροδοτήματος είναι προίκιση κατ΄ έτος πέντε (5) φτωχών κοριτσιών από 

την πόλη της Κοζάνης. 

12. Το ότι η διαθήκη δημοσιεύθηκε πριν την εφαρμογή του Αστικού Κώδικα (1946).  

13. Το γεγονός ότι το κληροδότημα είναι ιδιοκτήτης ακινήτου που βρίσκεται επί της συμβολής 

των οδών Δαβάκη και Ψαρών, δύο (2) ορόφων εμβαδού 323,00τ.μ. έκαστος, στην Κοζάνη, 

και είναι μισθωμένο, σύμφωνα με το από 22-09-2021 συμφωνητικό μίσθωσης από τον 

Δήμο Κοζάνης για τη στέγαση του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης. Η διάρκεια της μίσθωσης 

ορίστηκε στα δώδεκα (12) έτη και άρχισε στις 1/10/2021. 

14. Την αριθμ. πρωτ. 162375/09-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΑΔΟΡ1Γ-Ζ0Λ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός 2022 του κληροδοτήματος ως εξής: 

  Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022 (όπως εγκρίνεται) 

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 101.470,00€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 19.270,80€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 120.740,80€ 

Δ) Έξοδα:   30.135,87€ 

Ε) Αποθεματικό: 90.604,93€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 120.740,80€ 

  

15. Το αρ. 274/20-06-2022 έγγραφο του κληροδοτήματος (πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία 

μας στις 21-6-2022 και έλαβε τον αρ. πρωτ. 66206) με το οποίο υποβλήθηκαν στην 

Υπηρεσία μας: 

- το αρ. 81/20-06-2022 πρακτικό της Δ.Ε. του κληροδοτήματος, με το οποίο 

αποφασίζεται η έγκριση απαραίτητων ενεργειών-πράξεων-επεμβάσεων για την 

αποκατάσταση της στατικότητας πέτρινου τοιχίου στο ακίνητο επί της οδού Δαβάκη, 

ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης και η 

έγκριση δαπάνης πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού έτους 2022, η 

οποία προέκυψε από λόγους ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων αναγκών και χρήζει 

άμεσης αποκατάστασης καθώς κινδυνεύουν άνθρωποι και πράγματα σύμφωνα με 

το αιτιολογικό και αποφασιστικό μέρος αυτού. Ειδικότερα υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία μας αίτημα για την έγκριση διάθεσης πίστωσης πέραν της εγγεγραμμένης 

των 3.000,00€ στον κωδ. εξόδων με Κ.Α. 7 με την ονομασία του «Συντήρηση 

ακινήτων» και έως του ποσού των 10.000,00€ που εκτιμάται ότι θα κοστίσουν οι εν 

λόγω εργασίες αποκατάστασης.  

- Η από 15-6-2022 Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας, φωτογραφικό υλικό κλπ. 
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16. Το γεγονός ότι, η έγκριση του εν λόγω αιτήματος προϋποθέτει τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος, αφορά στην πρόσθετη επιβάρυνση 

υπάρχοντος κωδικού εξόδων, με έκτακτη δαπάνη πέραν των προβλεπομένων για λόγους 

ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτες ανάγκες, σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου και 

κρίνεται αναγκαία.  

17. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του κληροδοτήματος.                

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Την έγκριση της αρ. 81/20-6-2022 πράξης της Δ.Ε. του κληροδοτήματος 

«Κληροδότημα Κων/νου Δρίζη», η οποία διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία αυτού. 

Ειδικότερα εγκρίνουμε το αίτημα πληρωμής εκτάκτων δαπανών για την αποκατάσταση 

τοιχίου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος καθ΄ υπέρβαση των προβλέψεων του 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1 του Ν. 4182/2013 και 

τροποποιούμε τον  Προϋπολογισμό έτους 2022 του κληροδοτήματος  ωωςς  εεξξήήςς::  

Προϋπολογισμός έτους 2022  

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

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: 101.470,00€ 

Β) Έσοδα παρούσης: 19.270,80€ 

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 120.740,80€ 

Δ) Έξοδα:   37.135,87€ 

Ε) Αποθεματικό: 83.604,93€ 

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 120.740,80€ 

 

Ειδικότερα: 

    1.-Τροποποιείται ο κωδ. εξόδων με Κ.Α. 7, με την ονομασία «Συντήρηση 

ακινήτων», ως προς την πίστωση η οποία αυξάνεται κατά 7.000,00€, σε βάρος 

του αποθεματικού κεφαλαίου. Η πίστωση αφορά και διατίθεται για την κάλυψη 

έκτακτης δαπάνης αποκατάστασης του τοιχίου στο ακίνητο επί της Δαβάκη, η 

οποία υπερβαίνει την εγγεγραμμένη πίστωση του εν λόγω κονδυλίου εξόδων στον 

εγκεκριμένο από την Υπηρεσία μας προϋπολογισμό έτους 2022 του 

κληροδοτήματος όπως αποφασίστηκε με την αρ. 81/2022 απόφαση της Δ.Ε. για 

τους λόγους και με την αιτιολογία που περιγράφονται σε αυτήν.   
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2.- Η πίστωση του κωδ. κεφ. 13 «Αποθεματικό» διαμορφώνεται λόγω της αύξησης των 

συνολικών εξόδων, στο ποσό των 83.604,93€ ενώ τα συνολικά έξοδα χρήσης 

ανέρχονται πλέον στο ποσό των 37.135,87€.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 162375/9-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΑΔΟΡ1Γ-Ζ0Λ)  απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 του Κληροδοτήματος. 

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 τροποποιημένου 

πίνακα προϋπολογισμού έτους 2022, πρέπει να προβείτε και εσείς, στο διαδικτυακό 

τόπο του κληροδοτήματος, 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 «Κληροδοτήματος Κων/νου Δρίζη» 
Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης 
Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη  
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ΑΔΑ: ΨΣΔ8ΟΡ1Γ-ΖΞΗ


		2022-07-01T09:04:30+0300
	Athens




