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Περίληψη 

« Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018 » 

 

Στο Δημοτικό κατ/μα σήμερα στις 15 – 11 – 2017  ημέρα Τετάρτη & ώρα 

18:00, ήλθε σε συνεδρίαση το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ μετά την υπ’ αριθ.  26663/09-11-2017 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση με την παρουσία των 

Συμβούλων:  

 

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

4. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

5. ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

6. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7. ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

9. ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

10. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

11. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ   

12. ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

13. ΤΣΑΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

14. ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

15. ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

16. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

17. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

18. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

19. ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    

20. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

22. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24. ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

25. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

26. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

27. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

28. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

Οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν προσήλθαν αν & νόμιμα 

εκλήθησαν. 

 

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  

2. ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

4. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 



 

Έτσι με νόμιμη απαρτία εφόσον από τα 33 μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου 

είναι παρόντα  28, δηλαδή το μισό πλέον ένα του όλου αριθμού αυτών, το 

Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση. 

Ο Πρόεδρος  για το   3ο της ημερήσιας διάταξης είπε: 

Στο άρθρο 50 του Ν. 4182/2013 «Σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος» 

προβλέπονται τα εξής: «1. Περιουσία, η οποία διατίθεται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος αποτελεί ίδρυμα που 

διοικείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη συστατική πράξη, όταν η εκτέλεση 

του κοινωφελούς σκοπού ανατίθεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα 

που συνιστώνται με αυτήν. Ομοίως αποτελεί αυτοτελές ίδρυμα η διάθεση 

περιουσίας σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για κοινωφελείς σκοπούς, όταν 

ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησής της. 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». 

Η συγκεκριμένη παράγραφος δίνει τον ορισμό του «Κεφαλαίου αυτοτελούς 

διαχείρισης», ο οποίος ταυτίζεται με τον ορισμό που είχε δοθεί από τις διατάξεις 

του προϊσχύοντος Νόμου. «3. Αν δεν προσδιορίζεται ειδικότερα ή δεν συνάγεται 

επαρκώς από τη συστατική πράξη ο επιδιωκόμενος σκοπός, θεωρείται ότι η 

περιουσία έχει καταλειφθεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού, που επιδιώκει κατά 

τον προορισμό του το νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στην υπόλοιπη περιουσία 

του. Αν ο σκοπός είναι όμοιος, ο δε οριζόμενος ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης 

διαφέρει μόνο σε επουσιώδη σημεία από τον τρόπο διοίκησης του υφιστάμενου 

νομικού προσώπου που προσδιορίζεται από το καταστατικό ή τον οργανισμό του, 

τότε εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ο δε κατά τα ανωτέρω ιδιαίτερος 

τρόπος διοίκησης τηρείται κατά το δυνατόν. Αν προκύψει διαφωνία για τον τρόπο 

εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής αποφασίζει η αρμόδια αρχή 

μετά από γνώμη του Συμβουλίου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση 

οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. 4. Κοινωφελής περιουσία κάθε είδους που 

περιέρχεται σε ίδρυμα που υπάρχει ή άλλο νομικό πρόσωπο ως κληρονόμο, 

κληροδόχο ή δωρεοδόχο, με οποιοδήποτε τύπο ή και ατύπως, αναγγέλλεται 

υποχρεωτικά στην αρμόδια αρχή». Επίσης στο άρθρο Άρθρο 59 «Προϋπολογισμοί 

ιδρυμάτων», του ανωτέρω Νόμου, που ισχύει και για τα κεφάλαια αυτοτελούς 

διαχείρισης, προβλέπεται ότι: «1. Τα ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην 

αρμοδία αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό. Συντάσσουν επίσης 

ανά διετία σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας. 2. 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 Δημόσιο. 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. ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ9Ψ-ΝΟΨ 6. Στις περιουσίες του παρόντος κεφαλαίου 

διενεργείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια έλεγχος της διαχείρισης από ελεγκτικά 

γραφεία του άρθρου 21. Για την υποβολή έκθεσης, τον εξ’ υπαρχής έλεγχο από 

την Οικονομική Επιθεώρηση και τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 31. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί τη 

διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση 

οποτεδήποτε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να περιορίζεται η 

διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από ελεγκτικά γραφεία σε περιουσίες με ετήσια 

έσοδα μεγαλύτερα από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή με ενεργητικό 

μεγαλύτερο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. 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. 8. Τα πορίσματα των ελέγχων που 

διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 υποβάλλονται στην Επιτροπή 

Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής». Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου 

4182/2013 προκύπτουν προβλήματα που οφείλονται, κυρίως, στην μη έκδοση των 

προβλεπόμενων Π.Δ/των Κ.Υ.Α. και των σχετικών εγκυκλίων. Επίσης θεωρούμε ότι 

η διάταξη του άρθρου 78 του Ν. 4182/2013, κατά την άποψή μας, δεν ρυθμίζει με 

σαφήνεια το θέμα της αρμοδιότητας του οργάνου διοίκησης των Κεφαλαίων 

Αυτοτελούς Διαχείρισης. Συνεπώς εξακολουθούμε να λειτουργούμε με το 

προϋφιστάμενο καθεστώς, όπως αυτό είχε καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 

6 παρ. 4 του Ν. 2539/1997, τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και τις 

απαντήσεις των αρμοδίων οργάνων και με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4182/2013. 

Στη συνέχεια  έδωσε το λόγο στον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου  κ. Παναγιώτη Πλεμμένο, ο οποίος είπε: 

Πλεμμένος :  Η αείμνηστη Ιωάννα Γεωργιάδου κατέλιπε με την από 23-3-

1909 μυστική διαθήκη της, που δημοσιεύθηκε στις 23-3-1916 από το Πρωτοδικείο 

Αθηνών και ερμηνεύθηκε με την υπ’ αρ. 1111/1939 απόφαση του Εφετείου 

Αθηνών, το επί των οδών Διδότου και Ιπποκράτους 53-55 ακίνητό της εμβαδού 

697 τ.μ . α) στο Δημοτικό Νοσοκομείο «Η ΕΛΠΙΣ» σε ποσοστό 30%, β) στο 

«ΑΜΑΛΙΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» σε ποσοστό 20%, γ) στο «ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ» σε ποσοστό 10% και δ) Στο «ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» (τότε 

κοινότητα «ΝΗΣΙΟΥ») σε ποσοστό 30% με σκοπό σε ό,τι αφορά το ποσοστό της 

περιουσίας της που κατέλιπε στο Δήμο «...να ιδρυθεί σχολείο αρρένων ή θηλέων 

κατ’ ανάγκη εν τη ιδιαιτέρα μου πατρίδι Νησίω (Μεσσήνη) Μεσσηνίας...», 



 

συστήνοντας με τον τρόπο αυτό ένα μη αυθύπαρκτο (υποτελές) ίδρυμα 

αυτοτελούς διαχειρίσεως. Λόγω του ανέφικτου της εκπληρώσεως του ως άνω 

σκοπού της διαθέτιδος κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς το Εφετείο Αθηνών 

εκδόθηκε η με αρ. 6168/1988 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού δυνάμει της 

οποίας μεταβλήθηκε ο σκοπός της διαθέτιδος και σύμφωνα με το διατακτικό της 

ανωτέρω αποφάσεως ορίστηκε όπως η διάθεση του αναλογούντος ποσοστού 30% 

επί των εισπραχθησομένων εσόδων (τιμήματος εκποιήσεως) του ως άνω 

κληρονομιαίου ακινήτου γίνεται κατά σειρά :α) για την αγορά των αναγκαίων 

επίπλων-οργάνων και εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 

εμπλουτισμός της με τα ανάλογα βιβλία, β) τη δημιουργία και λειτουργία στη 

Μεσσήνη 2ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για τη φύλαξη των τέκνων των 

εργαζομένων μητέρων και γ) τη δημιουργία στη Μεσσήνη Δημοτικής Σχολής για 

εκμάθηση ξένων γλωσσών ή Δημοτικού Ωδείου. Επειδή ο δεύτερος σκοπός της 

δημιουργίας και λειτουργίας του Β’ Παιδικού Σταθμού έχει πραγματοποιηθεί από το 

έτος 1990 (έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας) και ήδη ο σταθμός λειτουργεί από το 

1996 (έτος εγκαινίων) σε χώρο πλησίον του Δημαρχείου και επιμελεία του Δήμου 

και της Πολιτείας χωρίς να δαπανηθούν χρήματα του κληροδοτήματος Γεωργιάδη. 

Συνεπώς απομένει η δημιουργία και λειτουργία  δημοτικής βιβλιοθήκης και 

δημοτικού ωδείου. Την βιβλιοθήκη και το ωδείο ο Δήμος Μεσσήνης θα 

δημιουργήσει και θα εγκαταστήσει στο ημιτελές προς το παρόν κτίριο του 

Φιλοσοφικού Κέντρου το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου μετά την 

έκδοση της αμετακλήτου με αρ. 21/2014 αποφάσεως του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Για το σκοπό αυτό προκειμένου δηλ. να δημιουργήσει τη 

βιβλιοθήκη και το ωδείο ο Δήμος προτίθεται να δαπανήσει από το ποσό των 

1.025.521,38 ευρώ που έχει κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του 

Κληροδοτήματος Γεωργιάδη, το ποσό των 800.000 ευρώ προκειμένου να 

αποπερατωθεί το κτίριο που θα στεγάσει αυτά. 

Το υπόλοιπο ποσό των 225.521,38 ευρώ που θα απομείνει προτιθέμεθα να 

το χρησιμοποιήσουμε  για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού τους 

(έπιπλα, βιβλία, όργανα). 

Τα λειτουργικά έξοδα των δομών αυτών θα τα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο 

Δήμος Μεσσήνης μέσω των δομών των υπηρεσιών του. 

Με την διαδικασία αυτή εκπληρώνονται οι σκοποί της διαθέτιδος. 

 

 

ΕΣΟΔΑ 

Στον λογαριασμό «ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» εμφανίζεται το 

ποσό το οποίο προέρχεται από το ταμειακό διαθέσιμο της προηγούμενης χρήσης. 

Στον λογαριασμό «Ι Α) Έσοδα ακινήτων» εμφανίζεται το ποσό το οποίο 

προσδοκούμε να εισπράξουμε από τα έσοδα ενοικίων. 



 

Στον λογαριασμό «Ι Γ) Έσοδα Καταθέσεων π.χ. τόκοι» εμφανίζεται το ποσό 

το οποίο προσδοκούμε να εισπράξουμε από τους τόκους καταθέσεων. 

   

ΕΞΟΔΑ 

Στον λογαριασμό «Ι Γ) Έξοδα εκτέλεσης σκοπού του διαθέτη εμφανίζεται 

το ποσό το οποίο προτιθέμεθα να δαπανήσουμε για την εκπλήρωση των σκοπών 

του διαθέτη  

 
 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  2018 
  

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.021.521,38 
  

    ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
   Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
   Α) Έσοδα ακινήτων 0,00 

  Β) Έσοδα Κινητών Αξιών π.χ. μετοχές, 
ομολογίες. 

   Γ) Έσοδα Καταθέσεων π.χ. τόκοι. 4.000,00 
  Δ) Λοιπά έσοδα 

   ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
   

    ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ π.χ. είσπραξη οφειλών 
παρελθουσών χρήσεων. 

   

    ΙΙΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
   

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.000,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.025.521,38 
  

    ΕΞΟΔΑ 
   Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
   Α) Έξοδα Λειτουργίας, Διοίκησης και 

Διαχείρισης Περιουσίας 
   Β) Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας 
   Γ) Έξοδα Εκτέλεσης σκοπού του διαθέτη 800.000,00 

  Δ) Λοιπά Έξοδα 
   ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
   

    ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ  
   

    ΙΙΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
   

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 
  

    



 

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 225.521,38 
  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.025.521,38 
  

                Ο  Προϊστάμενος  
   Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Δήμαρχος 

 

          Παναγιώτης Πλεμμένος            Γεώργιος Τσώνης  
 Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να λάβει 

σχετική απόφαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαβών υπόψη την εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2018, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 

παρουσιάζει: 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ» 

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ    2018 

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   1.025.521,38  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  800.000,00  

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ  225.521,38 
 

 
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.025.521,38 
 

     

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2017. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως 

παρακάτω: 

 

     Ο Πρόεδρος     Τα Μέλη 

 

 

 Τσώνης Γεώργιος 

 

  

 

 

 

       

Αναγνωστόπουλος  Δημήτριος   

Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος  

Καρύδης Χρήστος  

Κοτταρίδης  Νικόλαος      

Κρασσακοπουλος  Σπυρίδων  

Μπουρίκας  Κωνσταντίνος 

Μυστριωτη Γιαννούλα 

Νικολόπουλος Αντώνιος 

Ξαρχάκος Νικόλαος 

Ξενογιάννης  Νικόλαος   

Παναγόπουλου – Μπρακουμάτσου Γεωργία   

Τράκας Ανδρέας  

Τσάμης  Κωνσταντίνος   

Τσερπές Αναστάσιος  

Χονδρός Νικόλαος  

Χριστόπουλος Χρήστος  

Αναστασόπουλος Ευστάθιος  

Αθανασόπουλος  Γεώργιος   

Βλαχοδημητρόπουλος   Αναστάσιος    



 

Γαλιάτσος Δημήτριος  

Γιαννόπουλος  Παναγιώτης   

Παπαγεωργίου Αναστάσιος  

Παπαδόπουλος Γεώργιος  

Φύκιρης Νικόλαος  

Σαμπαζιώτης  Δημήτριος   

Αλεβίζος Αθανάσιος  

Γρουσουζάκος  Γεώργιος   

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος 

 


