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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το υπ’ αριθμό 19/2022 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Προποντίδας.
Αριθμ. Πίνακα: 18/2022
Αριθμ. Απόφασης:190/2022
Περίληψη: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 για το ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ
Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός
Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 70747/9-9-22 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας
Ραμανδάνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των
τριάντα τριών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαεπτά (17), ήτοι:
Παρόντες:
1) Ραμανδάνη Δέσποινα (Πρόεδρος)
2) Καραπανταζής Ιωάννης
3) Κοκκινίδης Κωνσταντίνος
4) Σαρόγλου Χαράλαμπος
5) Εμμανουηλίδου Αθανασία
6) Σαρόγλου Παναγιώτης
7) Τσικαρίδης Παναγιώτης
8) Χατζηαλέξης Δημήτριος
9) Γιοβανοπούλου Αναστασία
10) Μπομπότας Γεώργιος
11) Κιλήτσος Παύλος
12) Τσιρούδας Φώτιος
13) Ευτάτογλου Γεώργιος
14) Μηκές Γεώργιος
15) Ευγενίου Ευστράτιος
16) Ασβεστάς Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος
17) Καπετάνος Ιωάννης

Απόντες:
1) Κασσαμανώλη Παναγιώτα
2) Τσομπανάκης Κων/νος
3) Μηκέ Χριστίνα
4) Ταβλαρίδης Σταύρος
5) Μωϋσίδης Μωϋσής
6) Παπαδόπουλος Θωμάς
7) Τσούφης Δημήτριος
8) Πανανός Θεόδωρος
9) Γιακαγιάς Ιωάννης
10) Καμπάνης Κωνσταντίνος
11) Πασσαλής Κωνσταντίνος
12) Ξηροστυλίδης Παύλος
13) Ιορδανίδου Πελαγία
14) Μπέης Εμμανουήλ
15) Μαυρομιχάλη Θεοδώρα
16) Κολογκούνης Παναγιώτης

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη
δημοτική υπάλληλο Θωμοπούλου Ιωάννα.
Ο Δήμαρχος, κ. Εμμανουήλ Καρράς, βρέθηκε παρών. Ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ. Αστέριος Ταμπούρλος απουσίαζε. Κλήθηκαν στην συνεδρίαση όλοι οι
Πρόεδροι των Κοινοτήτων, δεν παραβρέθηκε κανείς.
Λόγω απουσίας της Γραμματέως κ. Θεοδώρας Μαυρομιχάλη, χρέη Γραμματέα
ανέλαβε η κ. Εμμανουηλίδου Αθανασία.
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ασβεστάς Αλέξανδρος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση
του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Καρρά Εμμανουήλ, ο οποίος
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 983/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με
την σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ» για το έτος 2023, ο οποίος έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του Ν.4182/2013 “Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις” ορίζεται ότι :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.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου Νόμου, ορίζονται
τα κάτωθι:
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. 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 παράληψη ανάρτησης στο διαδίκτυο αποτελεί
παράβαση υποχρέωσης, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου
171. του Ν.4182/2013
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 μήνες από τη λήξη του.
4.Οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί εγκρίνονται με πράξη 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 διατιθεμένα
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
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εξόδων δεν μπορεί να ενεργηθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται η
έγκριση του νέου προϋπολογισμού από την αρμόδια αρχή.
..7.Οι διατάξεις του παρόντος και του επόμενου άρθρου εφαρμόζονται και επί των
περιουσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης
υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός.
Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις
αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του
δήμου.
Ενόψει των ανωτέρω σας υπενθυμίζω ότι ο κ. Δημήτριος Καρατζίκος με την υπ'
αριθμ.15803/27-3-1954 δημόσια διαθήκη του, κληροδότησε στο Δημοτικό Σχολείο
Λακκώματος ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του υπ' αριθμ.245 αγροτεμαχίου εκτάσεως 19
στρεμμάτων (όπως αναφέρεται στην ως άνω διαθήκη).Το έτερο 50% το κληροδότησε
στον Ιερό Ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Λάκκωμα. Ως προς το κληροδότημα για
το δημοτικό σχολείο Λακκώματος υπήρχε ο όρος τα εισοδήματα από τον παραπάνω αγρό
να διατίθενται για την αγορά βιβλίων και γραφικής ύλης υπέρ άπορων μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος.
Με την υπ' αριθμ. 267/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε
ομόφωνα την αποδοχή του κληροδοτήματος και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να
υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη.
Στις 30/12/2016 υπογράφηκε η δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, η οποία αποτελείται
από ποσοστό 50/100 εξ αδιαιρέτου επί του ανωτέρω υπ' αριθμ.245 αγροτεμαχίου
συνολικής έκτασης 19.500 τμ, το οποίο είχε περιέλθει στον κληρονομούμενο κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή από το Ελληνικό Δημόσιο, για την οποία παραχώρηση
εκδόθηκε ο υπ' αριθμ. 100151/27-9-1963 τίτλος κυριότητας του Διοικητή της Αγροτικής
Τράπεζας της Ελλάδος .
Το εν λόγω κληροδότημα, έχει έσοδα από την εκμίσθωση του εν λόγω αγρού , η
μίσθωση του οποίου έληξε στις 31/8/2016. Στο τραπεζικό λογαριασμό του
κληροδοτήματος, σύμφωνα με την από 31/12/2021 εκτύπωση της κίνησης του
λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας, είναι κατατεθειμένο το ποσό των 2.019,86 ευρώ το
οποίο αφορά τα έσοδα από τα μισθώματα του ανωτέρω αγρού.
Οι τιμές των προς εκμίσθωση ακινήτων προϋπολογίσθηκαν, κατόπιν έρευνας της
αγοραίας μισθωτικής αξίας αυτών. Ειδικότερα, για το υπ' αριθμ. υπ' αριθμ.245
κληροτεμάχιο το ετήσιο μίσθωμά του προϋπολογίσθηκε με 20,00 ευρώ/ έτος το στρέμμα.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να ψηφίσετε το προτεινόμενο σχέδιο
προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος
Δημητρίου Καρατζίκου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2023
ΕΣΟΔΑ
1.Έσοδα
τόκους

από

2.Έσοδα από την
εκμίσθωση

ΕΞΟΔΑ
10 1.Εκπλήρωση
σκοπού
(αγορά
βιβλίων
και
γραφικής ύλης υπέρ
απόρων μαθητών
Δημοτικού
Σχολείου
Λακκώματος)
195,00 2.Αμοιβή μεσιτών

1988,09

100
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ακίνητης
περιουσίας
3.Έσοδα
υπέρ
τρίτων (χαρτόσημο)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ 2023

7,02 3.Απόδοση τελών
χαρτοσήμου

7,02

4.Παρακράτηση
5%ο άρθρο 65 παρ.2
του Ν.4182/2013

1,06

212,02 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ 2023

Υπόλοιπο
προηγούμενης
χρήσης

2019,86 Αποθεματικό

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ

2231,88 ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

2096,17
135,71

2231,88

Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019,

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2023, του
κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
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Η εκτελέσασα χρέη Γραμματέα
υπογραφή
Ακριβές αντίγραφο
Ν. Μουδανιά, 15/9/2022
Η Πρόεδρος
Δέσποινα Ραμανδάνη

