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                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   Κομοτηνή,  09 Σεπτεμβρίου 2016 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    
              ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
   ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
                       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
   Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
                      ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

  Αριθμ. Πρωτ. :  61674 (σχετ. 38913) 

 
Ταχ.  Δ/νση 
Ταχ.  Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
F A X 
Εmail                    

 
: Παρασίου 4 
: 69100  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
: Αθηνά Παναγοπούλου 
: 25310-83388 
: 25310-71479 
:  pathina@damt.gov.gr 

   

        

 
Θέμα:   Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2016, του Κληροδοτήματος  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
ΡΑΞΗ», υπέρ των  δύο  δημοτικών σχολείων, Λιμένος και Παναγίας  Θάσου, που διαχειρίζεται 

ο Δήμος Θάσου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 82 του Ν. 4182/10-9-2013 (Φ.Ε.Κ. 185/10-9-2013). 

«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών περιουσιών και άλλες διατάξεις». 

2)  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 455/24-10-1939 τ.Α) «περί 

του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών 

των υπό του Α.Ν, 2039/1939 διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων». 

3)   Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2873/28-12-2000 (ΦΕΚ 285Α /28-12-2000) 

«Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». 

4)  Την αριθμ. 1075106/2552/Α0011/04-09-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1425Β /22-

10-2001) «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ,σε θέματα εποπτείας 

Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων». 

5)  Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. VI του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6) Τις διατάξεις του με αριθμ. 142/23-12-2010 Π.Δ. “Οργανισμός της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης” (ΦΕΚ 235/τ.Α'/27-12-2010). 

7)   Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’). 
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8) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου την 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α’) με την οποία 

έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

της Χώρας. 

9) Την υπ΄αριθμ. 30690/19-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «περί συστάσεως Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων 

ως Οργανική Μονάδα της Δ/νσης  Εθνικών Κληροδοτημάτων,  με έδρα την Κομοτηνή». 

10) Τις διατάξεις των υπ΄αριθ. 12653/06-06-1962 και 12971/26-01-1963 δημοσίων 

διαθηκών του διαθέτη Αθανασίου Γεωργίου Ραξή, οι οποίες συντάχθηκαν  ενώπιον του 

Συμβολαιογράφου Θάσου  Δημητρίου Αν. Καπάλα και δημοσιεύθηκαν με τα υπ΄αριθ.  56 

& 57  Πρακτικά Συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου  Καβάλας .Η κληροδοσία τελικά 

διατέθηκε στις 27-10-1973, ημερομηνία θανάτου της επικαρπώτριας συζύγου του 

θανόντος, όταν δηλαδή συνενώθηκε η επικαρπία ακινήτου (διορώφου οικίας στο Λιμένα 

Θάσου) με την ψιλή κυριότητα που είχε καταληφθεί με τις πιο πάνω διαθήκες στο 

Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Θάσου και στο Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς Θάσου, κατά το 

ήμισυ σε ένα έκαστο εξ αυτών, κοινά και αδιαίρετα και με σκοπό την διάθεση των εκ της 

διαχειρίσεως εσόδων κατά τα 3/4 αυτών, ως βοήθεια στους απόρους επιμελέστερους 

μαθητές των ως άνω σχολείων, για ρουχισμό – υποδήματα και κατά το υπόλοιπο ¼  για 

την αγορά γραφικής ύλης ή αγορά βιβλίων. Η διάθεση των βοηθημάτων αυτών θα γίνεται  

από τους δύο αρχαιότερους  δασκάλους κάθε σχολείου, με την απαραίτητη σύμπραξη του 

ιερέα κάθε κοινότητος και την σύνταξη πρακτικού αιτιολόγησης για κάθε σχολική περίοδο.      

11)  Το με αριθ πρωτ. 91288/10-02-2016  έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο 

παρασχέθησαν διευκρινήσεις και οδηγίες στην μέχρι πρόσφατα υφιστάμενη Διαχειριστική 

Επιτροπή του κληροδοτήματος και στο Δήμο Θάσου, σχετικά με την αρμοδιότητα του 

τελευταίου, ως προς την διαχείριση της καταλειπόμενης υπέρ δύο δημοτικών σχολείων 

της Θάσου κοινωφελούς περιουσίας, η οποία θα αποτελεί γι΄αυτόν κεφάλαιο αυτοτελούς 

διαχείρισης, σύμφωνα με την υπ΄άριθ. 433/2013  Γνωμοδότηση  του Ν.Σ.Κ. και ζητήθηκαν 

με βάση τα ανωτέρω οι  σχετικές ενέργειες του τελευταίου,  για την κατάρτιση, ψήφιση και 

υποβολή του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (2016).  

12)  Το με αριθ. πρωτ. 1122/30-08-2016 έγγραφο του Δήμου Θάσου, διαχειριστικού φορέα 

του κληροδοτήματος « ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΑΞΗ », με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία 

μας:  α) αντίγραφο της υπ ΄αριθ. 96/2016  Πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Θάσου  κατά την συνεδρίαση αυτού την 26-04-2016, σύμφωνα  με την οποία ενεκρίθη 

ομόφωνα η αποδοχή από μέρους του Δήμου της περιουσίας του κληροδοτήματος « 

Αθανασίου Ραξή» ως σχολική περιουσία, καθώς και η σύνταξη προϋπολογισμού, 

απολογισμού & ισολογισμού του ως άνω κληροδοτήματος για το τρέχον έτος 2016, β) 

Εισηγητική ‘Έκθεση επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του κληροδοτήματος   

και γ)  ο προϋπολογισμός έτους 2016 του κληροδοτήματος, ο οποίος παρουσιάζει : 



 2

Έσοδα:                          13.455,80 € 

Έξοδα :                             6.667,29€ 

Ταμειακό Υπόλοιπο:         6.788,51€  

Πλεόνασμα ή έλλειμμα:           0,00€ 

 

13) Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 με το οποίο προβλέπεται  ετήσια 

παρακράτηση σε βάρος των εσόδων των Ιδρυμάτων – Κληροδοτημάτων κατά ποσοστό 

πέντε τοις χιλίοις (5‰). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την έγκριση του  προϋπολογισμού  έτους  2016 του  Κληροδοτήματος« ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΡΑΞΗ »,  που διαχειρίζεται ο Δήμος Θάσου, όπως διαμορφώθηκε και ο οποίος 

παρουσιάζεται ως εξής: 

                                                       Προϋπολογισμός 2016 
 
ΕΣΟΔΑ € ΕΞΟΔΑ  € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι  

Τόκοι καταθέσεων 149,97 Αποζημίωση για συμμετοχή σε 

συμβούλια ή Επιτροπής 

0,00 

Προϊόν κληρονομίας – 

κληροδοσίας (Μισθώματα 

ακινήτου) 

5.589,70 Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο 350,00 

Επιστροφή χρημάτων λοιπών 

περιπτώσεων 

0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου 0,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ  Φόροι 3.600,00 

Έσοδα εκμισθώσεως ακινήτου 

περιουσίας 

1.079,42 Προμήθεια Γραφικής Ύλης 50,00 

  Εκτέλεση κοινωφελούς σκοπού  2.400,00 

  Παρακράτηση 5‰ του άρθρου 65 

παρ. 2 του Ν. 4182/13, 

(6.819,09€*5)/1000 

34,09 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.819,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.434,09 

Υπόλοιπο προηγ. χρήσης 6.636,71       Τακτικό Αποθεματικό 267,29 

  Υπόλοιπο επόμενης χρήσης 6.754,42 

      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 13.455,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 13.455,80 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 

Έσοδα:                          13.455,80 € 
Έξοδα :                             6.701,38€ 
Ταμειακό Υπόλοιπο:       6.754,42€  
Πλεόνασμα ή έλλειμμα:            0,00€ 
 
 
      Με τις εξής επισημάνσεις: 
 
α)  Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού, έχει προστεθεί το ποσό των  34,09 €, το 

οποίο προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 το 

οποίο ορίζει ότι επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων τρέχουσας 

χρήσης των περιουσιών κατά ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5 ‰). Επισημαίνεται ότι με την 

παραπάνω προσθήκη της συγκεκριμένης δαπάνης τροποποιήθηκε το αποθεματικό της 

προηγούμενης χρήσης. 

β)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 2 και 3 του Ν. 4182/2013  (1185/τ. 

Α΄/10-09-2013)  "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 

λοιπές διατάξεις". «…2. Δεν επιτρέπεται καμία δαπάνη σε βάρος των ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη αναγραφή στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, εκτός αν αφορά την εξόφληση 

κάθε είδους χρεών προς το Δημόσιο. 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 οι διαχειριστές, που έδωσαν εντολή για την 

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…………»,  

Γενικά η διάθεση των πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει της συστατικής πράξης του 
Ν. 4182/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 
287/31-12-2013/τ. Α΄) και Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 /05-05-2014/τ.Α΄) και των άλλων 

συναφών διατάξεων που ισχύουν σήμερα.  
Ο προϋπολογισμός όπως και ο ισολογισμός του Κληροδοτήματος, ως κεφάλαιο 
αυτοτελούς διαχείρισης, είναι ιδιαίτερος και ξεχωριστός από αυτόν του Δήμου και 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με αυτόν, υποβάλλεται δε εντός των 
προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 59 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου και θα 
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πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικούς πίνακες εσόδων- εξόδων και εισηγητικές 
εκθέσεις στις οποίες να γίνεται λεπτομερής ανάλυση των επιμέρους κονδυλίων. 
γ) Ως προς τον κωδικό των εξόδων «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για ενίσχυση 

απόρων μαθητών» μετοινομάζεται σε «Εκπλήρωση ή εκτέλεση  κοινωφελούς σκοπού του 

κληροδοτήματος », προκειμένου να συνάδει με την βούληση του διαθέτη.   

δ) Για τις προμήθειες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4182/2013  (ΦΕΚ 107 /  

ε) Για την σύναψη και εκτέλεση ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και λοιπών συμβάσεων, 

παραλαβής έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 επ. και 45 του Ν. 

4182/2013 (1185/τ. Α΄/10-09-2013)  "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 

κληρονομιών και λοιπές διατάξεις". 

στ)  Η εκμίσθωση του ακινήτου του κληροδοτήματος, θα διενεργείται  αποκλειστικά και 

μόνο σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1, 42 και 24  του Ν. 4182/2013.  

ζ)   Ο Δήμος Θάσου οφείλει να τηρεί για το εν λόγω κληροδότημα  όλα τα  στοιχεία και  

βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 73 του Ν. 4182/2013. 

η) Η μη τήρηση των διατάξεων του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ.185/Α΄/10-9-2013). «Κώδικας 

κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών περιουσιών και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013/τ.Α΄) και Ν. 

4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α΄) επισύρει τις πειθαρχικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 71 του Ν. 4182/2013, 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (http/www.damt.gov.gr – Iιστότοποι Υπηρεσιών 

Α.Δ. > Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας .> Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αναρτήσεις > 

Κοινωφελείς Περιουσίες>Ανακοινώσεις (Προϋπολογισμοί κ.λ.π.). Σε όμοια ενέργεια πρέπει να 

προβείτε και εσείς εφόσον διαθέτετε διαδικτυακό τόπο, με προφανή σκοπό τη διαφάνεια, ενώ τυχόν 

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

 
                                                                                      Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
                                                                                        ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Δ.Μ.Θ. 
 
 

                        ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ                                                                    
Κοινοποίηση:            Δήμο Θάσου 
                       Κληροδότημα «Αθανασίου Ραξή» 
                      Λιμένας Θάσου 
                               Τ.Κ. 64004 ΘΑΣΟΣ 
Εσωτερική Διανομή:  
Χρονολογικό αρχείο 
 
 


