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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 11 / 2014

Από το µε αριθµό 2 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014
του Κληροδοτήµατος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ επί των οδών Ελ.
Βενιζέλου & Ωριγένους, στην πόλη της Κοζάνης.
Σήµερα την 6η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12 : 00, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
5558/31.01.2014 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Νικόλαος Θεοδωρίδης
4. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
5. Άννα Νανοπούλου
6. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
7. Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
2.Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου

οι οποίοι και κλήθηκαν
νόµιµα, δε προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο µε αριθµ. πρωτ. 4009 (75241/10) 30.03.2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µεταξύ των άλλων
αναφέρονται τα παρακάτω : ¨…2. Σε ότι αφορά τη διαχείριση των ανωτέρω ιδρυµάτων
και των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης, αρµόδιο όργανο να αποφανθεί είναι η
οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία αποτελεί αρµόδιο όργανο παρακολούθησης και
ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.
1 του ν. 3852/2010….¨
Στο άρθρο 59 του Ν. 4182/2013 ¨Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών
κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις¨ αναφέρονται τα παρακάτω :

η
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1.Τα ιδρύµατα υποβάλλουν κάθε έτος στην αρµόδια αρχή προϋπολογισµό, απολογισµό και
ισολογισµό. Συντάσσουν επίσης ανά διετία σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της
περιουσίας.
2.«Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός των εσόδων και εξόδων των ιδρυµάτων,
καθώς και ο ισολογισµός τους συντάσσονται µε βάση τις ρυθµίσεις του προεδρικού
διατάγµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 73.» [1] Αν εκτελούνται περισσότεροι
σκοποί, εµφανίζονται στον προϋπολογισµό σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Μαζί µε τον
απολογισµό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισµός της περιουσίας του
ιδρύµατος, στον οποίο περιλαµβάνεται η γενική κατάσταση του ενεργητικού και
παθητικού κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους και όλες οι µεταβολές στα περιουσιακά
στοιχεία του ιδρύµατος κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, που αναγράφονται σε
ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις. Ο προϋπολογισµός, ισολογισµός και απολογισµός
αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος, εφόσον υπάρχει και αποστέλλονται για
ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της αρµόδιας αρχής. Η παράλειψη ανάρτησης στο
διαδίκτυο αποτελεί παράβαση υποχρέωσης, η οποία τιµωρείται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2α του άρθρου 71.
3.Η οικονοµική διαχείριση των ιδρυµάτων είναι ετήσια και συµπίπτει µε το ηµερολογιακό
έτος. Για ορισµένες κατηγορίες ιδρυµάτων µπορεί µε απόφαση της αρµόδιας αρχής να
ορίζεται διαφορετική διαχειριστική περίοδος, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι.
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.
5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται οι λεπτοµέρειες
κατάρτισης των προϋπολογισµών και απολογισµών, του περιεχοµένου τους, των
δικαιολογητικών που υποβάλλονται και των βιβλίων, που τηρούνται από τα ιδρύµατα,
του τρόπου πληρωµής των εξόδων των ιδρυµάτων και είσπραξης των εσόδων τους και
λοιπών συναφών ζητηµάτων.
6. …….
7.Οι διατάξεις του παρόντος και του εποµένου άρθρου εφαρµόζονται και επί των
περιουσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς
διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισµός, απολογισµός και ισολογισµός.
η
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8……..”
Άρθρο 50
2.Περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάµενα ιδρύµατα, σωµατεία, οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα, µε επιδιωκόµενο σκοπό που
προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάµενο
νοµικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί οµάδα
περιουσίας διακεκριµένη από την περιουσία του νοµικού προσώπου ως κεφάλαιο
αυτοτελούς διαχείρισης….”
Με το από 09.01.2014 υπηρεσιακό σηµείωµα του γραφείου Ακίνητης Περιουσίας του
∆ήµου µε θέµα ¨Έγκριση προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2014 του
Κληροδοτήµατος ¨ ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Ωριγένους στην
πόλη της Κοζάνης, µας διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία για έγκριση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Ήτοι αναλυτικά :
Ε Κ Θ Ε Σ Η
Επί των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014
Ε Σ Ο ∆ Α
1. Στον κωδικό 0111.0001 το ποσό των 12805,80 € αφορά στην είσπραξη µισθωµάτων έτους
2014 .
2. Στον κωδικό 4124 το ποσό των 461,01€ αφορά στην είσπραξη χαρτ/µου µισθώσεων έτους
2014.
3. Στον κωδικό 3219 τα ποσά των 8101,08€ , 8101,08 € , 8101,08 € 8101,08 € αφορούν την
είσπραξη ποσών µισθωµάτων έτους 2010, 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα. καθώς και τα
ποσά των 291,64€, 291,64€, 291,64€ και 291,64 € αφορούν την είσπραξη ποσών χαρτ/µων
των µισθωµάτων έτους 2010, 2011, 2012 και 2013 του καταστήµατος επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου µισθωµένο στην Τζάλια Άννα.
4. Στον κωδικό 5111 το ποσό των 15742,66 € αφορά χρηµατικό υπόλοιπο χρήσης 2013 σε
προϋπολογισθέντα έξοδα τα οποία δεν πραγµατοποιήθηκαν.
Για τις οφειλές που αφορούν την εκµίσθωση του καταστήµατος επί της οδού Βενιζέλου 23 έχει
αποσταλεί εξώδικη όχληση – πρόσκληση στην Άννα Τζάλλια του Γεωργίου µισθώτρια του
προαναφερόµενου καταστήµατος για την καταβολή των µισθωµάτων χωρίς η µισθώτρια να
προβεί σε καµία οφειλή. Με την 45/2013 απόφαση η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει στην
έκδοση διαταγής για τα οφειλόµενα µισθώµατα και στην έκδοση διαταγής απόδοσης του µισθίου
λόγω δυστροπίας καταβολής των µισθωµάτων του ακινήτου και εξουσιοδοτεί την Νοµική
Υπηρεσία του ∆ήµου Κοζάνης για τις κατά νόµο περαιτέρω ενέργειες.
Ε Ξ Ο ∆ Α
1.
2.

Στον κωδικό 00.6433 το ποσό των 10.000,00 €, αφορά την οικονοµική βοήθεια σε
άπορες οικογένειες για το έτος 2014.
Στον κωδικό 00.6434 το ποσό των 4417,34 € αφορά στα έσοδα έτους 2006 και
προϋπολογίστηκε για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
η
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Στον κωδικό 8224 το ποσό των 461,01 € αφορά στην είσπραξη χαρτ/µου µισθώσεων
έτους 2013, το οποίο θα αποδοθεί στην Εφορία το έτος 2014.
Στον κωδικό 00.6312τα ποσά 234,99€ οικ. Έτους 1012 και 234,99€ Οικ. Έτους 2013
έχουν πληρωθεί από το Ταµείο της Οικονοµικής υπηρεσίας στην ∆ΟΥ Κοζάνης, αφορούν
τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας δηλ. 1 τοις χιλίοις στην αντικειµενική αξία των 2 ακινήτων
του Κληροδοτήµατος και θα αποδοθούν από το Κληροδότηµα στο Ταµείο του ∆ήµου .
Επίσης το ποσό των 234,99 € αφορά το οικονοµικό έτος 2014.
Στον κωδικό 00.6331 το ποσό των 64,03 αφορά ετήσια παρακράτηση σε βάρος των
εσόδων κατά ποσοστό 5% τοις χιλίοις του Ν.4182/2013.
Κοζάνη 20/1/2014
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΤΖΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Α. ΕΣΟ∆Α
Κ.Α.

ΕΣΟ∆ Α
1. Μισθώµατα αστικών ακινήτων

12.805,80

0111.0001

α. Μισθώµατα από ακίνητο επί της οδού Ελευθερίου
Βενιζέλου (µισθωµένο στην Τζάλλια Άννα)

8.101,08

0111.0001

β. Μισθώµατα από ακίνητο επί της οδού Ελευθερίου
Βενιζέλου

4.704,72

4124

2. Χαρτόσηµο - ΟΓΑ µισθωµάτων (πρ. µισθωµάτων)

461,01

0211

3. Τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες

100,00

3219

4. Μισθώµατα Π.Ο.Ε. από 01.10.2010 έως 31.12.2010
κατάστηµα Ελευθερίου Βενιζέλου µισθωµένο στην Τζάλλια Άννα
5. Μισθώµατα Π.Ο.Ε. από 01.10.2011 έως 31.12.2011 κατάστηµα
Ελευθερίου Βενιζέλου µισθωµένο στην Τζάλλια Άννα
6.Μισθώµατα Π.Ο.Ε. από 01.10.2012 έως 31.12.2012 κατάστηµα
Ελευθερίου Βενιζέλου µισθωµένο στην Τζάλλια Άννα
7.Μισθώµατα Π.Ο.Ε. από 01.10.2012 έως 31.12.2012 κατάστηµα
Ελευθερίου Βενιζέλου µισθωµένο στην Τζάλλια Άννα

3219
3219
3219

8.101,08
8.101,08
8.101,08
8.101,08

3219

8. Χαρτόσηµο Π.Ο.Ε. - ΟΓΑ µισθωµάτων Χρήσης 2010

291,64

3219

9. Χαρτόσηµο Π.Ο.Ε. - ΟΓΑ µισθωµάτων Χρήσης 2011

291,64

3219

10. Χαρτόσηµο Π.Ο.Ε. - ΟΓΑ µισθωµάτων Χρήσης 2012

291,64

3219

11. Χαρτόσηµο Π.Ο.Ε. - ΟΓΑ µισθωµάτων Χρήσης 2013

291,64

3219

12. Ενοίκια Π.Ο.Ε. Πήττα Θωµά από 01/07-14/10/2013

1.189,24

3219

13.Χαρτόσηµο Π.Ο.Ε. - ΟΓΑ µισθωµάτων Πήττας Θωµάς
η
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3219

14.Αποζηµίωση Πήττας Θωµάς λόγω λύσης σύµβασης

3219

15.Χαρτόσηµο Π.Ο.Ε. - ΟΓΑ Αποζηµίωσης

5111

16. Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΩΛΠ-ΡΣ1

392,06
14,11
15.742,66
64.318,57

Β. ΕΞΟ∆Α
Κ.Α.
00.6433
00.6434

ΕΞΟ∆Α
1.α.Οικονοµική βοήθεια σε άπορες οικογένειες έτους
2014
β. Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις έτους 2006

10.000,00
4.417,34

00.6461

2. ∆ηµοσιεύσεις – ∆ιαφηµίσεις

00.6111

3. Αµοιβή ∆ικηγόρου - δικαστικά έξοδα

1.000,00

00.6261

4. Επισκευή - συντήρηση ακίνητης περιουσίας

1.000,00

8224

5. Χαρτόσηµο -ΟΓΑ µισθωµάτων προηγ. Έτους

00.6699

6. Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν
µπορούν να ενταχθούν σε µία από τις παραπάνω τάξεις

00.6117

7. Λοιπές αµοιβές υπέρ τρίτων

00.6312

8. Φόρος καταθέσεων σε τράπεζες

00.6312

9. ΦΑΠ οικ. έτους 2012

234,99

00.6312

10.ΦΑΠ οικ. έτους 2013

234,99

00.6312

11.ΦΑΠ οικ. έτους 2014

234,99

00.6331

12. Παρακράτηση Ν.4182/2013

90.9111

13. Αποθεµατικό

500,00

461,01
500,00
1.000,00
10,00

64,03
44.661,22

ΣΥΝΟΛΟ

64.318,57

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων
οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήµατος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ επί των οδών Ελ.
Βενιζέλου & Ωριγένους στην πόλη της Κοζάνης, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της
υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07.06.2010).
η
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Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΩΛΠ-ΡΣ1

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 και 50 (παρ. 2) του Ν. 4182/2013 ¨Κώδικας
κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις¨ (ΦΕΚ
185/τ.Α΄10.09.2013).
3. Το µε αριθµ. πρωτ. 4009 (75241/10) 30.03.2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4. Τον προϋπολογισµό εσόδων & εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήµατος ¨Ι. & Γ.
ΜΙΚΡΟΥ¨
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήµατος
¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Ωριγένους στην πόλη της
Κοζάνης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
Γ.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 11/ 2014
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Άννα Νανοπούλου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 6 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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