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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑ            Αρ. Πρωτ. 4/12-2-2019 
ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ  
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
ΚΛΘΡΟΔΟΣΘΜΑΣΟ Γ.Δ. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
ΣΟΠ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ 

  
 

ΑΡΙΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΘ  1/2019 
  ΠΡΑΚΣΙΚΟ  1/2019 

 
ΘΕΜΑ:  Κατάρτιςη και ψήφιςη προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2019 κληροδοτήματοσ Γ.Δ. 
Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδειςίων Δήμου Μεγαλόπολησ.  
 

τθ Μεγαλόπολθ και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 12θ του μινα Φεβρουαρίου, του 
ζτουσ 2019, θμζρα τθσ εβδομάδασ Σρίτθ και ϊρα 11:00 μ. ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, θ 
Διαχειριςτικι Επιτροπι του κλθροδοτιματοσ Γ. Δ. Πετρόπουλου Σοπ. Κοιν. Παραδειςίων Διμου 
Μεγαλόπολθσ (Οικονομικι Επιτροπι), μετά  τθν  από 2/6-2-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου, 
που επιδόκθκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλθ και αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία 
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 5 μελϊν (εκ του ςυνόλου 7 μελϊν μετά τθν αποδοχι διλωςθσ παραίτθςθσ 
των Δθμοτικϊν υμβοφλων τθσ μειοψθφίασ και τθσ μθ αναπλιρωςισ τουσ) βρζκθκαν παρόντεσ  5, 
ιτοι:     

                 Παρόντεσ                                                                                        Απόντεσ 
1. Παναγιϊτθσ  Νικθτόπουλοσ – Πρόεδροσ                                           Ουδείσ 
2. πυρίδων Σςιριγϊτθσ 
3. Χριςτοσ Μανιάτθσ  
4. Ακανάςιοσ Δάρρασ 
5. Ηλίασ βερκοφνοσ 

 

Σα πρακτικά τθρικθκαν από τθν κα. Πίςπα Γεωργία, υπάλλθλο του Διμου. 
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται και ο εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ Παραδειςίων κ. 

Γεϊργιοσ Μιχαλόπουλοσ. 
Ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδριάςεωσ και ειςθγοφμενοσ το 1ο κζμα «Κατάρτιςθ 

και ψιφιςθ προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων οικ. ζτουσ 2019, του κλθροδοτιματοσ Γ.Δ. 
Πετρόπουλου  Σοπ. Κοιν. Παραδειςίων Διμου Μεγαλόπολθσ», και ανζφερε ότι:  

Η Οικονομικι Επιτροπι ςτο κζμα αυτό ενεργεί ωσ Διαχειριςτικι Επιτροπι του 
κλθροδοτιματοσ ςφμφωνα με τθν 366/2014 Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Μεγαλόπολθσ με 
τθν οποία το Δθμοτικό υμβοφλιο εκχϊρθςε ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθν αρμοδιότθτα Διαχείριςθσ 
των κλθροδοτθμάτων-Κεφαλαίων Αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ του Διμου Μεγαλόπολθσ. 

Σα κλθροδοτιματα τα οποία αποτελοφν Κεφάλαιο Αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ, είναι 
υποχρεωμζνα να υποβάλλουν ίδιον προχπολογιςμό και απολογιςμό δι’ ζκαςτο εκτελοφμενο ςκοπό. 
           φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 του Ν 4182/2013 και του άρκρου 6 παρ.4α του Ν. 
2539/97, ςτθν περίπτωςθ που το κλθροδότθμα αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελοφσ διαχείριςθσ, τισ 
πράξεισ διαχείριςθσ εκδίδει θ Διαχειριςτικι Επιτροπι του Διμου, μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Σοπικοφ υμβουλίου. 

 Ζλλειψθ τοπικοφ ςυμβουλίου, για τθν παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ, παρευρίςκεται ςτθ 
ςυνεδρίαςθ ο Εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ τθσ Σ.Κ. Παραδειςίων.  

Κατόπιν αυτοφ απαιτείται θ λιψθ απόφαςθσ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ, για τθν κατάρτιςθ 
και ψιφιςθ προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2019 κλθροδοτιματοσ Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. 
Παραδειςίων Διμου Μεγαλόπολθσ, θ οποία κα υποβλθκεί ςτθν Δ/νςθ Κοινωφελϊν περιουςιϊν τθσ 
Αποκ/νθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτ. Ελλάδασ & Ιονίου, για τθν ζγκριςι τθσ. 

Όςον αφορά τθν οφειλι των ενοικιαςτϊν του ακινιτου ςτθν Καλλικζα να επιςθμάνουμε ότι 
θ Διαχειριςτικι Επιτροπι αφοφ κατζβαλε προςπάκειεσ εξεφρεςθσ ςυναινετικισ λφςθσ για τθν 
είςπραξθ τθσ οφειλισ οι οποίεσ  κατζςτθςαν άκαρπεσ, προζβθ ςε αγωγι κατά του ενοικιαςτι.  Η 
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υπόκεςθ εκδικάςτθκε ςτο μονομελζσ πρωτοδικείο Ακθνϊν ςτισ 7/12/2017 και εκδόκθκε θ αρικ. 
2129/2017 Απόφαςθ. Σο κλθροδότθμα εκπροςωπικθκε από τθν πλθρεξοφςια δικθγόρο του κα 
Γαλάνθ Γαριφαλιά. Σο ακίνθτο μασ παραδόκθκε ςτισ 31/5/2017.  

τθ ςυνζχεια κα πραγματοποιιςουμε ςε όλεσ τισ δυνατζσ ενζργειεσ για τθν είςπραξι τουσ.  
Αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ κα ενεργιςουμε για τθν εκμίςκωςθ των δφο 

καταςτθμάτων τθσ Καλλικζασ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπει ο Ν. 4182/2013. 
Επίςθσ ςχετικά με τθν χοριγθςθ υποτροφιϊν ζχει υπολογιςτεί θ οικονομικι δυνατότθτα του 

κλθροδοτιματοσ, ζχει προβλεφκεί ο αρικμόσ των ωφελοφμενων και υπάρχει θ δυνατότθτα 
χοριγθςθσ αυτϊν ςτουσ μακθτζσ για τα ζτθ 2016, 2017, 2018, και ςτουσ φοιτθτζσ  για το ζτοσ 2019. 

 
τθ ςυνζχεια κάλεςε τα μζλθ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ να αποφαςίςουν ςχετικά. 

 
Σα μζλθ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ του κλθροδοτιματοσ Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. 

Παραδειςίων Διμου Μεγαλόπολθσ αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ τθ ςυςτατικι πράξθ του 
κλθροδοτιματοσ, τα οικονομικά ςτοιχεία, τισ  αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ και τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ 
για τθ λειτουργία του κλθροδοτιματοσ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ: 

 
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Καταρτίηουν και ψθφίηουν τον προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων οικ. ζτουσ 2019, του 

κλθροδοτιματοσ Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδειςίων Διμου Μεγαλόπολθσ ωσ εξισ: 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΣΟΤ 2019 
ΚΛΘΡΟΔΟΣΘΜΑΣΟ Γ.Δ. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟΠ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΙΩΝ 

 ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ 

-Αϋ    Ε      Ο   Δ   Α-  
    

1. Ε  Ο Δ Α 

1.1 Μιςκϊματα ζτουσ 2019 αϋ ακινιτου (230 τ.μ.)  ςτθν Καλλικζα  Αττικισ, τθσ 
οδόσ Δθμοςκζνουσ 190 (10 μινεσ* Μθνιαίο  Μίςκωμα  2.500,00€) 

25.000,00 € 

  Μιςκϊματα ζτουσ 2019 βϋ ακινιτου ( 143 τ.μ.)  ςτθν Καλλικζα  Αττικισ, 
οδόσ Δθμοςκζνουσ 190 (10 μινεσ* Μθνιαίο  Μίςκωμα  2.000,00€) 

20.000,00 € 

1.2 Μιςκϊματα ζτουσ 2019 γϋ ακινιτου (κτίριο πρϊθν δθμοτικοφ ςχολείου, 
ςτα Παραδείςια Μεγαλόπολθσ) (12  μινεσ*402,00 €  Μθνιαίο  Μίςκωμα) 

4.824,00 € 

1.3 Σόκοι κατακζςεων (μετά τθν αφαίρεςθ των φόρων)  100,00 € 

1.4  Ζςοδα υπζρ Σρίτων (Χαρτόςθμο Ενοικίου) 0,00 € 

1.4.1 Χαρτόςθμο ενοικίου γϋ ακινιτου (κτίριο πρϊθν Δθμοτικοφ χολείου 
Παραδειςίων)  3,6%   

173,66 € 

  1.4.2. Χαρτόςθμο ενοικίου αϋ και βϋ ακινιτου (καταςτιματα Καλλικζασ)  
3,6%   1.620,00 € 

1.5 Οφειλόμενα μιςκϊματα  & τζλθ χαρτοςιμου  ΣΕΡΝΑ  1.093,72 € 

1.6 Οφειλόμενα μιςκϊματα από 2011-2012 ακινιτου  ςτα  Παραδείςια  (κτίριο  
ςτζγαςθσ  Ιατρείου) 

1.238,90 € 

  ΤΝΟΛΟ Α 1.1 – Α 1.6 : 54.050,28 € 

1.7 Οφειλόμενα μιςκϊματα και τζλθ χαρτοςιμου προθγοφμενων ετϊν ζτουσ 
ακινιτων, Δθμοςκζνουσ 190, ςτθν Καλλικζα Αττικισ - ( Μικρό  και  Μεγάλο  
κατάςτθμα )   197.026,11 € 

  

ΤΝΟΛΟ Α : 
 

251.076,39 € 

ΤΝΟΛΟ  ΕΟΔΩΝ  ΠΑΡΟΤΘ  ΧΡΘΘ 251.076,39 € 

ΧΡΘΜΑΣ.  ΤΠΟΛΟΙΠΟ  ΟΙΚΟΝ.  ΕΣΟΤ  2018 170.658,16 € 

ΓΕΝ.  ΤΝΟΛΟ  ΕΟΔΩΝ  421.734,55 € 
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-Βϋ    Ε   Ξ   Ο   Δ   Α 
 

1. ΔΑΠΑΝΕ  ΔΙΟΙΚΘΘ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ  ΚΛΘΡΟΔΟΣΘΜΑΣΟ 

1.1     

1.1.1 Αμοιβζσ δικθγόρου  -ςυνεχιηόμενο 4.562,80 

1.1.2 Αμοιβζσ Δικθγόρων  3.000,00 

1.2 Δικαςτικά ζξοδα  2.000,00 

1.3 Αμοιβι λογιςτι για ςφνταξθ ιςολογιςμϊν για τα ζτθ 2016, 2017, 2018 1.500,00 

1.4 Αμοιβζσ λοιπϊν εκτελοφντων ειδικζσ  υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του 
ελεφκερου επαγγελματία. 

3.000,00 

1.5 Δθμοςιεφςεισ  1000,00 

1.6 Μνθμόςυνο δωρθτι   400,00 € 

1.7 Λοιπζσ δαπάνεσ διοίκθςθ 500,00 € 

1.8 Απόδοςθ φόρου ειςοδιματοσ   700,00 € 

1.9 Ζξοδα υπζρ τρίτων (απόδοςθ τζλθ χαρτοςιμου)  150,00 € 

1.10 Ζξοδα ςυντήρηςησ τησ περιουςίασ του κληροδοτήματοσ  
(από το αποθεματικό)    

  

  1.10.1 υντιρθςθ καταςτιματοσ ςτθν Καλλικζα (230 τμ)  5.000,00 € 

  1.10.2 υντιρθςθ καταςτιματοσ ςτθν Καλλικζα (143 τμ)  4.000,00 € 

  1.10.3 Μεταφορά προτομισ δωρθτι από το δθμοτικό ςχολείο ςτον 
προαφλιο χϊρο του κτιρίου πολλαπλϊν χριςεων    

1.500,00 € 

  1.10.4 Καταςκευι υπόςτεγου- πζργκολασ ςτθν είςοδο του κτιρίου 
πολλαπλϊν χριςεων Σ.Κ Παραδειςίων 

2.000,00 € 

  1.10.5 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων ιςογείου του κτιρίου πολλαπλϊν 
χριςεων (Σοπ. Κοινότθτασ  Παραδειςίων)   

25.000,00 € 

  1.10.6 Ολοκλιρωςθ εξωτερικισ ςκάλασ κτιρίου πολλαπλϊν χριςεων ςτθν 
Σ.Κ Παραδειςίων 

1.000,00 € 

  1.10.7 Σοποκζτθςθ κιγκλιδϊματοσ ςτο ςτθκαίο πίςω από το κτίριο 
πολλαπλϊν χριςεων Σ.Κ Παραδειςίων και ςτθν ςκάλα ειςόδου 

1.500,00 € 

  1.10.8 Βάψιμο κτιρίου εςωτερικά & εξωτερικά του κτιρίου πολλαπλϊν 
χριςεων Σ.Κ Παραδειςίων 

5.000,00 € 

  1.10.9 Σοποκζτθςθ υδρορροϊν ςε όλεσ τισ πλευρζσ του κτιρίου 
πολλαπλϊν χριςεων Σ.Κ Παραδειςίων. 

2.500,00 € 

ΤΝΟΛΟ Β. 1  : 64.312,80 € 

 

2. ΔΑΠΑΝΕ  ΕΚΣΕΛΕΘ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΚΟΠΩΝ  ΚΛΘΡΟΔΟΣΘΜΑΣΟ 
Κακαρά ζςοδα: Ζςοδα 1.1 ζωσ 1.6 μείον Ζξοδα 1.1 ζωσ Β.1.9 

(54.050,28€-16.812,80€=37.237,48 €) 

2.1 
ΧΟΡΘΓΘΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ (ΝΕΩΝ)  
Διάκεςθ ποςοςτοφ 30% των κακ. Εςόδων ζτουσ 2019 

 

  2.1.1 Διάκεςθ ποςοςτοφ 15% των κακ. Εςόδων ζτουσ 2019  για τθ 
χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε μακθτζσ Γυμναςίου,  Λυκείου που 
αποφοίτθςαν τα ζτθ 2016, 2017, 2018 5.585,62 € 

  2.1.2 Διάκεςθ ποςοςτοφ 15% των κακ. Εςόδων ζτουσ 2019  για τθ 
χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ ανωτζρων και ανωτάτων 
ςχολϊν ζτουσ . 5.585,62 € 

2.2 ΧΟΡΘΓΘΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΤΝΕΧΙΗΟΜΕΝΩΝ-ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 
(από το αποκεματικό) 
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  2.2.1 Χοριγθςθ υποτροφίασ ςε εκλεγμζνθ υπότροφο - φοιτιτρια 
ανωτάτθσ ςχολισ ακαδ. ζτουσ 2017 – 2018 (4ο ζτοσ)  

1.467,35 € 

  2.2.2 Χοριγθςθ υποτροφίασ ςε εκλεγμζνθ υπότροφο - φοιτιτρια 
ανωτάτθσ ςχολισ ακαδ. ζτουσ 2016 – 2017 (3ο ζτοσ) 

1.467,35 € 

  2.2.3 Χοριγθςθ υποτροφίασ ςε εκλεγμζνθ υπότροφο μακιτρια βϋ 
γυμναςίου- υπότροφο ζτουσ 2015-2016 (Οφειλή ζτουσ 2016) 

564,30 € 

2.3 ΔΑΠΑΝΕ  ΕΚΣΕΛΕΘ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
Διάκεςθ ποςοςτοφ 40% των κακ. Εςόδων 2019 

14.670,24 € 

2.4 ΔΑΠΑΝΕ  ΕΚΣΕΛΕΘ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΕΡΓΩΝ (Διάθεςη υπολοίπων 
παρελθόντων ετϊν) 

 

  2.4.1 Διάκεςθ υπολοίπου από χοριγθςθ υποτροφιϊν 2013-2014 προσ 
χριςθ κοινωφελϊν ζργων ςτθν κοινότθτα για το ζτοσ 2015 (βάςθ 
τθσ ΚΤΑ 3638.1008/21-1-1983 «περί  Επωφελζςτερθσ αξιοποίθςθσ 
των ειςοδθμάτων κλθροδοτιματοσ Γ.Δ. Πετρόπουλου») 

30.208,87 € 

  2.4.2  Τπόλοιπο  από τθ διάκεςθ του ποςοςτοφ 40% των κακ. Εςόδων 
ζτουσ 2007 και 2008 (18.800,00 €), για τθν εκτζλεςθ κοινωφελϊν 
ζργων ςτθν Σοπικι Κοινότθτα Παραδειςίων, του Διμου 
Μεγαλόπολθσ ζτουσ 2007. (7.520,00 - 7.219,36 = 300,64) χετ. 
αποφάςεισ: 267/10 Α.Δ.Ε., 257/10 Α.Δ.. & 499/10 Α.Δ.Ε. (από το 
αποκεματικό)   

300,64 € 

  2.4.3 Τπόλοιπο από τθ διάκεςθ του ποςοςτοφ 40% των κακ. Εςόδων 
ζτουσ 2008 (25.566,12 €) για τθν εκτζλεςθ κοινωφελϊν ζργων, 
ςτθν Σοπικι Κοινότθτα Παραδειςίων, του Διμου Μεγαλόπολθσ 
ζτουσ 2008 (10.226,45 - 7.219,36 =  3.007,09) χετ. αποφάςεισ 
267/10 Α.Δ.Ε., 257/10 Α.Δ.. & 500/10 Α.Δ.Ε. (από το αποκεματικό)  

3.007,09 € 

  2.4.4 Διάκεςθ ποςοςτοφ 40% των κακ. Εςόδων 2009-2014 για τθν 
εκτζλεςθ κοινωφελϊν ζργων, ςτθν Σοπικι Κοινότθτα Παραδειςίων, 
Διμου Μεγαλόπολθσ ζτουσ 2009 (από το αποκεματικό) 

76.922,38 € 

ΤΝΟΛΟ Β 2: 125.109,22 € 

 

ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΤΘ ΧΡΘΘ 189.422,02 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 232.312,53 € 

ΓΕΝ.  ΤΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ 421.734,55 € 

 
Η απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό 2/2019. 

 
Γι’ αυτό ςυντάχκθκε θ παροφςα και υπογράφεται ωσ κατωτζρω : 

 
Ο Πρόεδροσ           Σα Μζλθ 
Τπογ/φι         Τπογ/φζσ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο Πρόεδροσ ΔΕ 

 
 

Παναγιϊτθσ Νικθτόπουλοσ 


