
ΕΣΟΔΑ

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α Έσοδα ακινήτων 12,889.44

1421.1001 12,889.44

1421.1002 0.00

1421.1003 Χαρτόσημο 3,6% αστικών ακινήτων 0.00

Β Έσοδα καταθέσεων 150.00

1421.1004 150.00

Γ 31,688.09

1421.1005 28,298.94

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  << ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΚΑ>>

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έσοδα από μισθώματα αστικών 
ακινήτων τρέχουσας χρήσης 
κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα

Έσοδα που προβλέπεται ότι θα προκύψουν από 
την εκμίσθωση των τριών διαμερισμάτων επί της 
οδού Απελλού 1 στη Θεσσαλονίκη. Το μίσθωμα 
των δύο διαμερισμάτων  ανέρχεται σε 4.206,00€ 
έκαστο δηλ. συνολικά στο ποσό των 8.412,00€.Το 
μίσθωμα του 3ου διαμερίσματος ανέρχεται στο 
ετήσιο ποσό των 4.477,44€.Δεν προβλέπονται 
έσοδα για το κατάστημα του ημιυπόγειου  και το  
ένα διαμέρισμα   διότι είναι κενά. Μόλις διεξαχθεί 
δημοπρασία και βρεθεί πλειοδότης θα εγγραφεί  το 
αναλογούν ποσό στον προϋπολογισμό με σχετική 
αναμόρφωση

Έσοδα από μισθώματα αγροτικών 
ακινήτων τρέχουσας χρήσης 
κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα

Δεν προβλέπονται έσοδα για τα αγροτικά ακίνητα   
διότι είναι κενά.Ο Δήμος έχει ξεκινήσει τις 
διαδικασίες δημοπράτησής τους. Μόλις 

ολοκληρωθούν και βρεθούν πλειοδότες θα 
εγγραφεί  το αναλογούν ποσό στον 

προϋπολογισμό με σχετική αναμόρφωση

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων 
κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα

Τόκοι που εκτιμάται να προκύψουν το 2023 από 
την έντοκη κατάθεση των διαθεσίμων του 
κληροδοτήματος.

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών(ΠΟΕ)

Έσοδα από βεβαιωμένα  μισθώματα  
ΠΟΕ αστικών ακινήτων  
κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα

Έσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα των 
διαμερισμάτων παρελθόντων ετών  
κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα , που αφορούν 
οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών  και 
συγκεκριμένα: - ποσό 17.294,36€ για αποζημίωση 
χρήσης από 01-09-2017 εως 31-12-2022 για το 
διαμέρισμα 80 τ.μ. του 4ου ορόφου       -ποσό 
3.962,30€ για το διαμέρισμα 80τ.μ. του ισογείου 
για μισθώματα των από 01/2016 εώς 
11/2019(ημερ/νία λήξης του μισθωτηρίου)   - ποσό 
7.042,28€ για το κατάστημα 45τ.μ. στο ισόγειο του 
κτιρίου από μισθώματα ετών 2011-2015.



1421.1006 3,389.15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ 44,727.53

5113.1007 193,969.14

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 238,696.67

Έσοδα από ρυθμίσεις βεβαιωμένων  
μισθωμάτων  ΠΟΕ αστικών ακινήτων  
κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα

Έσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων 
ετών ακινήτων κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα ,που 
έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις του ν. 4674/20 και 
4611/2019  και το ποσό των 3.389,15€ αφορά τις 
δόσεις που θα εισπραχθούν το οικονομικό έτος 
του 2023 .

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης 
χρήσης 

Το εν λόγω ποσό βρίσκεται κατατεθειμένο στην 
Τράπεζα Πειραιώς(30-11-2022) σε ειδικό έντοκο 
λογαριασμό  όψεως,  και θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά και μόνο  για την κάλυψη των δαπανών 
και για την εκτέλεση του σκοπού  του διαθέτη. Αφορά 
το χρηματικό υπόλοιπο που προέκυψε το έτος 2013 
ποσού 62.108,31€ στο οποίο μέχρι και σήμερα έχουν 
προστεθεί τα ετήσια εισπραχθέντα μισθώματα από τα 
ακίνητα του εν λόγω κληροδοτήματος χωρίς να έχουν 
διατεθεί για την εκτέλεση του σκοπού του διαθέτη , 
διότι ο Δήμος έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για 
υποβολή αίτησης στο Εφετείο για αλλαγή των 
σκοπών της διαθήκης με τη διαδικασία της εκκούσιας 
δικαιοδοσίας.  



ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α 3,800.00

6739.1001 200.00

6739.1002 1,000.00

6739.1003 2,400.00

6739.1004 200.00

Β Έξοδα συντήρησης περιουσίας 74,600.00

6739.1005 74,400.00

6739.1006 Φόροι τόκων 200.00

Γ 13,000.00

6739.1007 5,000.00

6739.1008 6,000.00

6739.1009 2,000.00

Δ 1,000.00

6739.1010 1,000.00

Ε Λοιπά έξοδα 2,130.00

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης 
περιουσίας

Δαπάνες κοινοχρήστων, ύδρευσης 
κ.λ.π.

Προϋπολογίζεται ποσό 200,00€ για δαπάνες 
κοινοχρήστων ύδρευσης κ.λ.π. για το διάστημα 
που πιθανόν να παραμείνουν κενά τα 
διαμερίσματα του κληροδοτήματος.

Δικαστικά έξοδα και αμοιβή 
πληρεξουσίου δικηγόρου 

Προϋπολογίζεται ποσό 1000,00€ για τυχόν αμοιβή 
πληρεξουσίου δικηγόρου (αγωγή απόδοσης  
μισθίου-αλλαγή σκοπού διαθέτη στο Εφετείο κ.λ.π)

Διάφορες δαπάνες (αμοιβές μεσιτών-
μηχανικών-δημοσιευσεις) 
κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα

Προϋπολογίζεται ποσό 2.400,00€ για αμοιβές 
μεσιτών, μηχανικών για έκδοση πιστοποιητικών 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, για διάφορες 
δημοσιεύσεις  κ.λ.π.  που πιθανόν να απαιτηθούν 
για τις διαδικασίες εκμίσθωσης  των ακινήτων του 
κληροδοτήματος

Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & 
Διαχείρισης

Προϋπολογίζεται ποσό 100,00€ για την κάλυψη 
μικροεξόδων που τυχόν προκύψουν

Δαπάνες επισκευής και συντήρησης  
ακινήτων  κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα

Προϋπολογίζεται ποσό 74.400,00€ για δαπάνες 
επισκευής και συντηρησης των ακινήτων του 
κληροδοτήματος λόγω παλαιότητας   (π.χ. 
αποκατάσταση φθορών, βάψιμο, ανακαίνιση 
κ.λ.π.)

Προϋπολογίζεται ποσό 200,00€ για την καταβολή 
φόρου τόκων

Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών 
σκοπών

Χορήγηση βιβλίων-γραφικής ύλης σε 
άπορους και ορφανούς μαθητές 
Δημοτικών Λιτοχώρου

Προϋπολογίζεται ποσό 5.000,00€ για την 
εκπλήρωση του σκοπού του διαθέτη για την 
χορήγηση βιβλίων –γραφικής ύλης σε άπορους και 
ορφανούς μαθητές των δημοτικών σχολείων 
Λιτοχώρου.

Χορήγηση ενδυμάτων και υποδημάτων 
σε  άπορους και ορφανούς μαθητές 
Δημοτικών Λιτοχώρου

Προϋπολογίζεται ποσό 6.000,00€ για την 
εκπλήρωση του σκοπού του διαθέτη για την 
χορήγηση ενδυμάτων και υποδημάτων σε 
άπορους και ορφανούς μαθητές των δημοτικών 
σχολείων Λιτοχώρου.

Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
απόρων και ορφανών μαθητών 
Δημοτικών Λιτοχώρου

Προϋπολογίζεται ποσό 2.000,00€ για την 
εκπλήρωση του σκοπού του διαθέτη για την 
ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε άπορους 
και ορφανούς μαθητές των δημοτικών σχολείων 
Λιτοχώρου.

Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων 
της συστατικής πράξης του 
ιδρύματος

Τέλεση μνημοσύνου υπέρ του διαθέτη 
και της οικογένειάς του

Προϋπολογίζεται ποσό 1.000,00€ για την 
εκπλήρωση του σκοπού του διαθέτη για την 
τέλεση ετήσιου μνημόσυνου υπέρ αυτού και της 
οικογένειάς του



6739.1011 2,000.00

6739.1012 130.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ 94,530.00

6739.1013 144,166.67

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 238,696.67

Απόδοση τελών χαρτοσήμου 
μισθωμάτων 3,6% -ΕΝΦΙΑ στη Δ.Ο.Υ. 

Προϋπολογίζεται ποσό 2.000,00€  για την 
καταβολή χαρτοσήμου μισθωμάτων και φόρου 
ακίνητης περιουσίας.

Εισφορά 5ο/οο  άρθρο 65 Ν.4182/2013  
Προϋπολογίζεται ποσό 130,00€ διότι σύμφωνα με 
το άρθρο 65 του ν. 4182/2013 επιβάλλεται ετήσια 
παρακράτηση σε βάρος των εσόδων τους κατά 
ποσοστό πέντε τοις χιλίοις για την αντιμετώπιση 
των δαπανών των κοινωφελών και λοιπών 
περιουσιών .

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 
ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ
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