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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Φώτιου Ευαγγέλου” της Τ.Κ. 

Αηδονοχωρίου του Δήμου Κόνιτσας 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών 

 

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 

185/10-09-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών 

Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και της με αριθμό πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 

6/03/2014 Εγκυκλίου 1/2014 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του 

Υπουργείου Οικονομικών, υποβάλουμε την παρούσα εκθέτοντας πλήρως τις πράξεις 

διαχείρισης και διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας για το χρονικό διάστημα 

1/1/2019 – 31/12/2019. 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

 

Ο αποβιώσας την 3η Σεπτεμβρίου 1995, Φώτιος Ευαγγέλου του Ζήση και της 

Ευανθίας, κάτοικος εν ζωή Ιωαννίνων οδός Πετροτσοπούλου αριθμός 10, με την από 

9/06/1995 δημόσια διαθήκη του με αριθμό 15.350 του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων 

Ευθύμιου Παπαγεωργίου, η οποία νομίμως δημοσιεύτηκε στις 2/11/1995 από το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων με αριθμό πρακτικού 323/1995, κατέλειπε στην 

τότε Κοινότητα Αηδονοχωρίου Επαρχίας Κονίτσης και νυν Τοπική Κοινότητα 

Αηδονοχωρίου Δήμου Κόνιτσας, ως κληροδόχο, το χρηματικό ποσό των δέκα 

εκατομμυρίων δραχμών (ισότιμο σε Ευρώ 29.347,03), το οποίο θα μείνει εσαεί στην 

Τράπεζα και η ανωτέρω Κοινότητα θα λαμβάνει μόνο τους τόκους από το ποσό αυτό, 

τους οποίους θα διαχειρίζεται πάντοτε το εκάστοτε Κοινοτικό Συμβούλιο του ιδίου 

χωριού για έργα υποδομής του και για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε άπορες και 

ανήμπορες οικονομικά οικογένειες, ή μεμονωμένα πρόσωπα, ως για προίκες απόρων 
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κορασίδων και σπουδές φτωχών μαθητών και φοιτητών, αφού αφαιρούνται πρώτα τα 

έξοδα των ετησίων μνημοσύνων του ίδιου του Διαθέτη, των γονέων και της συζύγου 

του.   

  

Με την με αριθμό 46/6-10-1996 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, η 

Κοινότητα Αηδονοχωρίου αποδέχθηκε την ως άνω κληρονομία. Με το με αριθμό 

πρωτ. 500/29-10-1996 έγγραφο της Κοινότητας Αηδονοχωρίου ενημερώθηκε σχετικά 

η Περιφερειακή Διοίκηση Νομού Ιωαννίνων. 

 

Επίσης, κατόπιν της από 9/6/1997 αίτησης της Κοινότητας Αηδονοχωρίου, με 

την με αριθμό 45/1998 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 

πιστοποιήθηκε η ως άνω κληρονομιά υπέρ της αυτής (Πιστοποιητικό 

Κληρονομητηρίου 20/1998). 

 

 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

 

Ι.Α. Ακίνητη Περιουσία 

 

Δεν υφίσταται. 

 

Ι.Β. Κινητή Περιουσία 

 Η κινητή κοινωφελής περιουσία κατά την χρήση 2019 αποτελείται από: 

i. Τοποθέτηση χρηματικών διαθεσίμων σε Προθεσμιακή Κατάθεση της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, με κεφάλαιο ποσού 30.000€, μηνιαίας διάρκειας και 

αυτόματης ανανέωσης όπου το προϊόν τοκοφορίας πιστώνεται στον 

λογαριασμό ταμιευτηρίου της ίδιας τράπεζας με αριθμό 386/00125058. 

ii. Χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, με αριθμό 386/00125058  που κατά την 31/12/2019 

ανέρχονται στο ποσό των 5.827,27€. 

  Η διαχείριση της κινητής περιουσίας αναλυτικά περιγράφεται σε ακόλουθη ενότητα. 
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ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

 

Δεν υφίσταται. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

 

Κατά την χρήση 2019, η προθεσμιακή κατάθεση απέφερε τόκους έσοδα ποσού 

188,20€ με επιτόκιο που διαμορφώθηκε μεσοσταθμικά σε 0,63% περίπου και οι 

καταθέσεις ταμιευτηρίου απέφεραν τόκους – έσοδα ποσού 0,72€. 

 

Τα έσοδα και τα έξοδα της χρήσης 2019 και η καθαρή θέση της κοινωφελούς 

περιουσίας την 31η/12/2019, αναλυτικά περιγράφονται στο κεφάλαιο IV του 

παρόντος. 

 

IV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών της Κοινωφελούς Περιουσίας, 

πραγματοποιείται με την τήρηση και ενημέρωση διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων 

και την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, στα οποία καταχωρούνται κατά 

χρονολογική σειρά και αθροιζόμενα κατ΄ έτος, τα έσοδα, έξοδα, απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, καταγράφοντας το δικαιολογητικό-αιτιολογία κάθε εγγραφής καθώς και 

το σχετικό χρηματικό ποσό, κατά τα οριζόμενα με τα άρθρα 73 και 82§4 του 

Ν.4182/2013. Το σύνολο των ταμειακών κινήσεων που πραγματοποιούνται, 

ανεξάρτητα της φύσης, του μεγέθους και του είδους τους, διενεργείται αποκλειστικά 

και μόνο με τραπεζικό τρόπο.  

Η οικονομική κατάσταση της κοινωφελούς περιουσίας απεικονίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 15 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2-3-2011) στον συνημμένο 

Ισολογισμό (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) της 31η/12/2019 και 

αναλύεται ως ακολούθως. 

 

Ανάλυση Ενεργητικού της 31/12/2019 (Σύνολο 35.885,44€) 

i. Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία – Λοιπά Άυλα. Εντάσσεται λόγω της βούλησης 

του Διαθέτη (Αναπαλλοτρίωτο Κεφάλαιο) η τοποθέτηση σε Προθεσμιακή 

Κατάθεση ποσού 30.000,00€.  
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ii. Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία  – Λοιπές Απαιτήσεις συνολικού 

ποσού 58,17€ που αναφέρονται σε α) Απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου 

για παρακρατούμενους φόρους τόκων, ποσού 28,34€ και β) Απαίτηση κατά 

Δήμου Κόνιτσας αχρεωστήτως διαφορών καταβολής Φόρου Εισοδήματος 

Φ.Ε. 2018, ποσού 29,83€. 

iii. Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία – Ταμειακά Διαθέσιμα. Λογαριασμός 

ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με Νο 386/00125058  και 

υπόλοιπο την 31η/12/2019 ποσό 5.827,27€. 

 

Ανάλυση Παθητικού της 31/12/2019 (Σύνολο 35.885,44€) 

i. Καθαρή λογιστική θέση ποσού 35.661,70€, η οποία διαχωρίζεται σε 

αναπαλλοτρίωτο ποσό 30.000,00€ και ποσό 5.661,70€ διαθέσιμο προς 

εκτέλεση του σκοπού. 

ii. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις – Λοιποί Φόροι & Τέλη, συνολικού ποσού 

12,94€ που αναφέρεται στην εισφορά του άρθρου 65 του Ν.4182/2013 Ετών 

2013-2019 ποσού 12,86€ & σε εισφορά Α.Ε.Ε.Π. 0,06% ποσού 0,08€. 

iii. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις – Λοιπές Υποχρεώσεις, συνολικού ποσού 

210,80€ που αναφέρεται  σε οφειλές α) υπέρ του δικηγόρου κ. Δ.Κουραντή 

ποσού 111,60€ και β) υπέρ του λογιστή Grouporgan MEΠΕ ποσού 99,20€. 

 

Ανάλυση Εσόδων Έτους 2019 (Σύνολο 188,92€) 

i. Τόκοι Προθεσμιακής Κατάθεσης ΕτΕ, ποσού  188,20€ 

ii. Τόκοι Ταμιευτηρίου ΕτΕ Νο 386/00125058, ποσού 0,72€ 

 

Ανάλυση Εξόδων Έτους 2019 (Σύνολο 3.493,74€) 

i. Αμοιβές & Έξοδα Δικηγόρων ποσού 223,20€ 

ii. Αμοιβές & Έξοδα Λογιστών ποσού 266,60€ 

iii. Εισφορά του αρθρ.65 Ν.4182/13 για την χρήση 2019 ποσού 0,94€ 

iv. Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών ποσού 3,00€ 

v. Οικονομικές Ενισχύσεις ποσού 3.000,00€ 
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V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 Για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επισυνάπτεται  

Κατάσταση Ελέγχου Προϋπολογιστικών – Απολογιστικών Μεγεθών Έτους 2019, 

στην οποία αναλυτικά περιγράφονται οι διαφορές των εσόδων & εξόδων που 

προέκυψαν κατά τη χρήση 2019 σε αντιπαραβολή με τις προβλέψεις του αντίστοιχου 

εγκεκριμένου Προϋπολογισμού από την Αρμόδια Αρχή (Αρ Πρωτ. 50016/5-04-

2019). 

VΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ  

 

 Κατά την χρήση 2019 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες προς εκτέλεση του 

κοινωφελούς σκοπού συνολικού ποσού 3.000,00€. 

VΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Η διαχείριση των διοικητικών θεμάτων του Κληροδοτήματος πραγματοποιείται 

κατά κύριο λόγο εγγράφως με την τήρηση και ενημέρωση διακριτού αρχείου και την 

πρωτοκόλληση των εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων στο γενικό πρωτόκολλου 

του Δήμου Κόνιτσας. 

Συνημμένα: 

1. Ισολογισμός της 31ης/12/2019 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1/1-31/12/2019 

3. Κατάσταση Ελέγχου Προϋπολογιστικών – Απολογιστικών Μεγεθών Έτους 2019 

 

 

Κόνιτσα, 16 Απριλίου 2020 

Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ.                          Η Οικονομική Επιτροπή 

 

 


