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Από ην αξηζκ. 17/2021 Πξαθηηθό Σπλεδξίαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

 

Αριθμός Απόθαζης: 239/2021 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

«Καηάρηιζη Απολογιζμού – Ιζολογιζμού 

οικονομικού έηοσς 2020 κληροδοηήμαηος με ηην 

επωνσμία «Κληροδόηημα Α. Γάροσ»» 

 

Σηε Σηάηηζηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ζήκεξα ηελ 9η ηνπ κήλα 

Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2021 κέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 09.00 ζπγθεληξώζεθε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθιέρηεθε θαη νξίζηεθε κε ηελ 

184/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζκ. 3172/2020 απόθαζε 

Γεκάξρνπ αληίζηνηρα, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 14350/05.08.2021 γξαπηή Πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, απεπζύλζεθε θαη επηδόζεθε 

ή γλσζηνπνηήζεθε - θαηά πεξίπησζε - ρσξηζηά ζε θαζέλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 7 κειώλ, βξέζεθαλ: 

 

       ΠΑΡΟΝΣΑ                                               ΑΠΟΝΣΑ 
1. Εεπθιήο Φξήζηνο, Πξόεδξνο                     

2. Μαγηάγθαο Γεώξγηνο                      

3. Πήηηαο Θεόδσξνο 

4. Πάηξα Νηθνιέηα                 

5. Μαξθνύζε Φξπζνύια  

6. Παιύδνο Φαξίησλ 

7. Τδαθόπνπινο Παλαγηώηεο 

 

ελώ ζηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ήηαλ ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γαιαπάζρνπ Μαξία, 

ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο κε ηα παξαθάησ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε: 

…………………………………………………………………………………………….…... 

Δηζεγνύκελνο ην  2ο ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο είπε: 

Σηηο 20.07.1985 απεβίσζε ν Αξηζηείδεο Γάξνο ν νπνίνο θαηάγνληαλ από ηνλ Πεληάινθν 

Κνδάλεο θαη θαηνηθνύζε, όζν δνύζε, ζηε Θεζζαινλίθε. Γπν ρξόληα πξηλ από ην ζάλαηό 

ηνπ ζπλέηαμε δηαζήθε ε νπνία θαη δεκνζηεύηεθε από ην Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο ην 

επόκελν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ έηνο. Σηε δηαζήθε, κεηαμύ άιισλ, αλαθέξεηαη όηη ν ίδηνο δηαζέηεη 

ζην δεκνηηθό ζρνιείν Τζνηπιίνπ έλα ππόγεην θαηάζηεκα ζηνλ αξηζκό 87 ηεο νδνύ 

Οιύκπνπ ζηε Θεζζαινλίθε κε ζθνπό ‘ηελ αγνξά από ηα εηζνδήκαηά ηνπ ρξήζηκσλ 

ζρνιηθώλ εηδώλ θαη ηελ παξνρή βνεζεκάησλ ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ’. Ζ Σρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Τζνηπιίνπ, 

θαηά ην έηνο 1987, κε απόθαζή ηεο απνδέρηεθε ηελ θιεξνλνκηά.   

Ζ πεξηνπζία απηή, γλσζηή θαη σο ‘Κιεξνδόηεκα Γάξνπ’, ζπλέρηζε ν Πξόεδξνο, απνηειεί, 

θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4182/2013, Κεθάιαην 

Απηνηεινύο Γηαρείξηζεο. Σρεηηθή κε ην ζέκα εμάιινπ είλαη θαη ε αξηζκ. 76/2004 

γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ηελ νπνία ηα Κεθάιαηα 
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Απηνηεινύο Γηαρείξηζεο απνηεινύλ ππνηειή ηδξύκαηα (ρσξίο λνκηθή δειαδή 

πξνζσπηθόηεηα). 

Τα Κεθάιαηα Απηνηεινύο Γηαρείξηζεο, ελεκέξσζε ν Πξόεδξνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 59 

ηνπ ίδηνπ σο άλσ Νόκνπ, ππνρξενύληαη κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ ππνβνιή εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ - απνινγηζκνύ.  

Γηα ην Όξγαλν δε ην νπνίν έρεη ζήκεξα ηε λόκηκε αξκνδηόηεηα έθδνζεο Πξάμεσλ 

Γηαρείξηζεο Κεθαιαίνπ Απηνηεινύο Γηαρείξηζεο, ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Δπηηξνπήο: ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2539/1997 ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη όηη ‘ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην θιεξνδόηεκα απνηειεί θεθάιαην απηνηεινύο δηαρείξηζεο ηηο πξάμεηο 

δηαρείξηζεο εθδίδεη ε δεκαξρηαθή επηηξνπή κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηνπ ηνπηθνύ 

ζπκβνπιίνπ’, ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 3852/2010 («Καιιηθξάηεο») ζην Κεθάιαην 

Γ ηνπ Γεληθνύ Μέξνπο ηεο νπνίαο θαη ζηελ ελόηεηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλαθέξεηαη όηη 

‘ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή κεηνλνκάδεηαη ζε Οηθνλνκηθή’,  ηελ παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν. 3852/2010 ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ‘ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 

2 ηνπ Κ.Γ.Κ. κεηνλνκάδνληαη ζε ηνπηθέο ή δεκνηηθέο θνηλόηεηεο αλάινγα, ηηο αξηζκ. 

41/71351/14.12.2010 θαη 4009 (75241/10) 30.03.2011 εγθπθιίνπο ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Α. & ΖΛ.Γ. 

θαη ηέινο ηελ αξηζκ. 433/2013 Γλσκνδόηεζε ηνπ Α΄ Τκήκαηνο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ‘ν αληίζηνηρνο Ο.Τ.Α. έρεη ηόζν ηελ θπξηόηεηα, 

όζν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαηαιεηπόκελεο ππέξ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θνηλσθεινύο πεξηνπζίαο ….’. Από ηηο δηαηάμεηο απηέο, είπε ν Πξόεδξνο, 

ζπκπεξαίλεηαη όηη ε αξκνδηόηεηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ απνινγηζκνύ ηνπ ζέκαηνο αλήθεη 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

    Ακέζσο κεηά έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Γάξνπ γηα ην έηνο 2020 θαη έδσζε δηεπθξηληζηηθέο 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ηα νπνία ηνπ ηέζεθαλ. 

    Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.   

     

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Τελ από 12.04.1983 ηδηόγξαθε δηαζήθε ηνπ απνβηώζαληνο ηελ 20ή Ηνπιίνπ 1985 

Αξηζηείδε Γάξνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ ε νπνία δεκνζηεύηεθε από ην Πξσηνδηθείν 

Θεζζαινλίθεο κε ηελ αξηζκ. 35/17.01.1986 απόθαζή ηνπ. 

3. Τν αξηζκ. 8/04.11.1987 Πξαθηηθό ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

Τζνηπιίνπ ‘απνδνρή θιεξνλνκηάο’.  

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο»’ 

(Φ.Δ.Κ. 87Α΄/2010). 

5. Τελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαη ππνβνιήο απνινγηζκνύ - ηζνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 ηνπ Κεθαιαίνπ Απηνηεινύο Γηαρείξηζεο γλσζηνύ θαη σο ‘Κιεξνδόηεκα 

Γάξνπ’.  

6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4182/2013 ‘Κώδηθαο θνηλσθειώλ 

πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο’ (ΦΔΚ 185Α΄/2013), ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ηεο παξαγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 59 θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 

ηνπ ίδηνπ Νόκνπ. 

7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2539/1997 ‘ζπγθξόηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο’ (ΦΔΚ 244Α΄/04.12.1997). 
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8. Τν Κεθάιαην Γ ηνπ Γεληθνύ Μέξνπο ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 

ηηο αξηζκ. 41/71351/14.12.2010 θαη 4009(75241/10)/30.03.2011 εγθπθιίνπο ηνπ 

ΥΠ.ΔΣ.Α. & ΖΛ.Γ. θαζώο θαη ην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 

9. Τελ αξηζκ. 79/71377/20.12.2007 εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

10. Τελ αξηζκ. 433/2013 Γλσκνδόηεζε ηνπ Α΄ Τκήκαηνο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο. 

11. Τελ αξηζκ. 1097083/1275/Á0006/17.10.2001 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ππνπξγώλ 

Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο - Οηθνλνκηθώλ  ‘κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζέκαηα επνπηείαο Ηδξπκάησλ θαη Κιεξνδνηεκάησλ’ (ΦΔΚ 

1425Β΄/22.10.2001). 

12. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 

ηνπ Ν.4623/2019. 

13. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010  ‘ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο’ 

(Φ.Δ.Κ. 112Α΄/13.07.2010)        θαη 

 

ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, ομόθωνα 
 

       α     π     ο     θ     α     ζ     ί     ζ     ε     ι 

 

Α) Καηαξηίδεη ηνλ απνινγηζκό - ηζνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο 

Αξηζηείδε Γάξνπ όπσο απηνί είλαη θαηαρσξεκέλνη ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο Πίλαθεο: 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΟ ΑΡ. ΓΑΡΟΤ 

Α. ΔΣΟΓΑ 

  Περιγραθή 

 

Προοδεσηικό ύνολο 

Φξεκαηηθό ππόινηπν 2019 3.298,10 3.298,10 

Πηζησηηθνί ηόθνη 0,32 3.298,42 

Σύλνιν Δζόδσλ   3.298,42 

Β. ΔΞΟΓΑ 

  
Φόξνο ηόθσλ 0,04 0,04 

Σύλνιν Δμόδσλ 0,04 0,04 

Φξεκαηηθό Υπόινηπν 31/12/2020   3.298,38 
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Ποσά 

κλεισμένης 

χρήσης 2019

Ποσά 

προηγούμεν

ης χρήσης 

2018

Ποσά 

κλεισμένης 

χρήσης 2019

Ποσά 

προηγούμεν

ης χρήσης 

2018

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΗΠΔΓΑ-ΟΙΚΟΠΔΓΑ Α.

102.144,00 102.144,00 102.144,00 102.144,00

102.144,00 102.144,00 Β.

3.298,10 3.297,57

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

105.442,10 105.441,57

3.298,10 3.297,57

3.298,10 3.297,57

. 105.442,10 105.441,57 105.442,10 105.441,57

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2019

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ

ΓΙΑΘΔΙΜΑ

ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

ΟΛΤΜΠΟΤ 87 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΒΛΗΜΔΝΟ

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ - ΠΡΟΘΔΜΙΑΚΔ 

ΚΑΣΑΘΔΔΙ- ΟΨΔΩ- ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΙΟΤ

 ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΚΔΡΓΧΝ ΥΡΗΔΧ ΔΙ ΝΔΟ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Γ+Γ) ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β)

ΚΑΣΑΘΔΔΙ ΟΦΔΧ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΜΙΑ

 
 

Β) Ζ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ εληάζζεηαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Σπληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Γ) Ζ αλάζεζε ηεο ηήξεζεο πιήξνπο θαθέινπ ηνπ ζέκαηνο ζε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 

εληάζζεηαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ. 

 

Γ) Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, λα αλαξηεζεί ζην 

‘Πξόγξακκα Γηαύγεηα’ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη λα ζηαιεί γηα ηνλ απαηηνύκελν έιεγρν 

λνκηκόηεηαο. 

 

Αριθμός Απόθαζης: 239/2021 

 

………………………………………………………………………………………………… 

     

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθηεθε απηό ην 

Πξαθηηθό. 

 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                   ΣΑ ΜΔΛΗ 
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