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ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2015 του κοινωφελούς 

Ιδρύματος «Αλεξάνδρας Χας Αριστοτέλους Πετεινού», με έδρα το χωριό Πλαίσιο Φιλιατών 

Θεσπρωτίας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ         ΗΠΕΙΡΟΥ–  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/1996) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών 

Κληροδοτημάτων, δημόσιων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις».   

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285/28-12-2000) «Φορολογικές 

ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». 

3.  Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας». 

5.  Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013) όπως η 

περίπτωση δ΄ της παραγράφου αυτής καταργήθηκε από την διάταξη της παρ. 1 του  Άρθρου 32 

του Ν. 4223/31-12-2013 (Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α’/31-12-2013), σύμφωνα με τις οποίες διαβιβάστηκε 

στην Υπηρεσία μας ο φάκελος του Κληροδοτήματος. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/τ.Ά), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4223/2013  (Φ.Ε.Κ. 287/τ. 

Α’/31-12-2013). 

7.   Τις διατάξεις του Άρθρου 171 «Τροποποιήσεις του ν. 4182/2013» του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. 

107/τ. Α’/05-05-2014). 

8.   Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/ 6-3-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου 

Οικονομικών «Παροχή Οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013» 

9.   Τις διατάξεις του Β.Δ. 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/τ.Α’ /20-22/12/1939), «Περί του τρόπου 

καταρτίσεως και ελέγχου προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό του Α.Ν. 

2039/39, διεπομένων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων». 

10.   Τις αριθμ. 3202/19-7-1962, 6335/18-12-1963 δημόσιες διαθήκες που δημοσιεύθηκαν με τα 

αριθμ. 230/17-11-1980, 238/1-12-1980 πρακτικά του Μον. Πρωτοδικείου Κέρκυρας, τις αριθμ. 

5626/27-5-1972, 54661/8-2-1974 δημόσιες διαθήκες που δημοσιεύθηκαν με τα αριθμ. 2667, 

2662/16-10-1980 πρακτικά του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών και την από 6-12-1977 ιδιόγραφη 

διαθήκη της αποβιωσάσης Αλεξάνδρας Χας Αριστοτέλους Πετεινού που δημοσιεύθηκε με το 

αριθμ. 2743/16-10-1980 πρακτικό του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών σε συνδυασμό με την αριθμ. 

3623/1984 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες συστήθηκε κοινωφελές ίδρυμα με την 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
 

               Ιωάννινα,    6-02-2015 

              Αριθμ.  Πρωτ. :2282/52 

http://www.apdhp-dm.gov.gr/
mailto:thefaplomata@apdhp-dm.gov.gr
ΑΔΑ: 7ΡΓΟΟΡ1Γ-35Ξ



επωνυμία «Ίδρυμα Αλεξάνδρας Χας Αριστοτέλους Πετεινού», με έδρα το χωριό Πλαίσιο 

Φιλιατών Θεσπρωτίας. 

11.  Το από 12-4-1991 Π.Δ. (ΦΕΚ 300/Β/8-5-1991) περί έγκρισης της σύστασης του κοινωφελούς 

Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Αλεξάνδρας Χας Αριστοτέλους Πετεινού» και κύρωση του 

οργανισμού αυτού καθώς και το από 22-5-1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 420/Β/31-5-1996) περί έγκρισης 

τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του οργανισμού του ιδίου κοινωφελούς 

Ιδρύματος. 

12.  Την αριθμ. 3346/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία διευκρινίζεται η αληθής 

βούληση της διαθέτιδος. 

13.  Το αριθμ. πρωτ. 8/15-12-2014 έγγραφο του Ιδρύματος, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην 

Υπηρεσία μας τα εξής :  

       1. ο προϋπολογισμός έτους 2015, ισοσκελισμένος κατά τα έσοδα και έξοδα  

       2. το αριθμ. 3/01-12-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου   του Ιδρύματος, 

με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός.  

14. Έδρα του Ιδρύματος είναι το χωριό Πλαίσιο Φιλιατών Θεσπρωτίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Την έγκριση του προϋπολογισμού διαχειριστικού έτους 2015 του Ιδρύματος «Αλεξάνδρας Χας 

Αριστοτέλους Πετεινού», με την παρατήρηση να συμπεριληφθεί στο σκέλος των εξόδων στον 

κωδικό Κεφ.Β΄ άρθρο 3 «Φόροι Δημοσίου» το ποσό των 231,00€ (παρακράτηση 5‰ σε βάρος των 

εσόδων έτους 2015, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν. 4182/2013), διατηρώντας έτσι το 

σύνολο εξόδων σταθερό. Ως εκ τούτου, ο συγκεντρωτικός πίνακας του προϋπολογισμού παραμένει ως 

έχει και εγκρίνεται ως ακολούθως: 

Σύνολο από έσοδα χρήσης : 46.200,00€ 

Χρηματικά υπόλοιπα προηγ. Χρήσεων  : 32.200,00€ 

Σύνολο εσόδων : 78.400,00€ 

Σύνολο εξόδων παρούσας χρήσης : 68.700,00€ 

Προβλεπόμενο Πλεόνασμα :                                   9.700,00€ 

Σύνολο : 78.400,00€ 

  

1. Οι  δαπάνες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά, 

η δε διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις διαθήκες, τις εφετειακές αποφάσεις, τα 

Προεδρ. Διατάγματα περί σύστασης του Ιδρύματος και κύρωσης του οργανισμού του  και τους 

σχετικούς νόμους.  

2. Αμοιβές μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, οικονομικών ελεγκτών κ.λ.π. θα 

καταβάλλονται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 

185 /Α΄/10-09-2013). 

3. Η διάθεση της πίστωσης που αφορά χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων θα γίνει κατόπιν 

ειδικότερης έγκρισής μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  56 παρ. 3 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 

185 /Α΄/10-09-2013). 
Συνημμένα: 

-Πίνακας προϋπολογισμού  

Εγκεκριμένος 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση: 

Κοινωφελές Ίδρυμα 

«Αλεξάνδρας Χας Αριστοτέλους Πετεινού»  

Τ.Κ. 463 00 Πλαίσιο Φιλιατών 

 

Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

   Βασιλική   Ευταξά 
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