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ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισµού χρήσης ∆ιαχειριστικού έτους 2015 του
Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Κων/νου και Αλεξάνδρας Ζήκου».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ– ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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’/07-062010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234) «Οργανισµός της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας».
5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 1080663/1462/Α0006/08-10-2002 (ΦΕΚ 1330/τ.Β΄/11Εσωτερικών,
10-2002) των Υφυπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών στον Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας
Ηπείρου, σε θέµατα εποπτείας Ιδρυµάτων και Κληροδοτηµάτων»
6. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/10-92013/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. ∆ΚΠ 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.∆. 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. Την µε αρ. 10274/15-4-1975 δηµόσια διαθήκη του Κων/νου Ζήκου, που
δηµοσιεύθηκε µε το µε αρ. 347/24-9-1975 Πρακτικό του Πρωτοδικείου Πειραιά
και η επ΄ αυτής µε αρ. 3264/1983 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
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11. Τις διατάξεις του από 10-12-1984 Π.∆. (ΦΕΚ 984/Β/20-12-1984) µε το οποίο
εγκρίθηκε η σύσταση του ανωτέρω Ιδρύµατος και κυρώθηκε ο Οργανισµός του.
12. Το από 03-11-2014 έγγραφο του Κοινωφελούς Ιδρύµατος, µε το οποίο
διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία µας τα εξής :
1. ο προϋπολογισµός έτους 2015, ισοσκελισµένος κατά τα έσοδα και έξοδα
2. το αριθµ. 14/02-11-2014 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ιδρύµατος, µε το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισµός.
13. Έδρα του Ιδρύµατος είναι η Τ.Κ. Τερόβου του ∆ήµου ∆ωδώνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του προϋπολογισµού διαχειριστικού έτους 2015 του Κοινωφελούς
Ιδρύµατος «Κων/νου και Αλεξάνδρας Ζήκου», µε την παρατήρηση να προστεθεί
στο σκέλος των εξόδων το ποσό των 60.00€ (παρακράτηση 5‰ σε βάρος των εσόδων
έτους 2015, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν. 4182/2013) µε αντίστοιχη
µείωση του κωδικού «γενικά και απρόβλεπτα έξοδα διαχείρισης» από 500,00€ σε
440,00€, διατηρώντας έτσι το σύνολο εξόδων σταθερό. Ως εκ τούτου, ο
ανακεφαλαιωτικός συγκεντρωτικός πίνακας του προϋπολογισµού παραµένει ως έχει
και εγκρίνεται ως ακολούθως:
Σύνολο από έσοδα χρήσης :
Χρηµατικά υπόλοιπα προηγ. Χρήσεων :
Σύνολο εσόδων :
Σύνολο εξόδων παρούσας χρήσης :
Προβλεπόµενο Πλεόνασµα :
Σύνολο :

12.000,00€
100,40€
12.100,40€
11.970,00€
130,40€
12.100,40€

1.
Οι δαπάνες θα καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε
νόµιµα δικαιολογητικά, η δε διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύµφωνα µε τη
διαθήκη και τους σχετικούς νόµους.
Αµοιβές µηχανικών, δικηγόρων, συµβολαιογράφων, οικονοµικών ελεγκτών
2.
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 ανάθεση και η εκτέλεση των έργων ανοικοδόµησης, ανακαίνισης,
επισκευής και συντήρησης ακινήτων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 45 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013).
4.
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:
Ίδρυµα «Κων/νου και Αλεξάνδρας Ζήκου»
Χάνι Τερόβου
Τ.Κ. 455 00

Η Γενική Γραµµατέας

Βασιλική Ευταξά
Εσωτ. ∆ιανοµή:
Φάκελος Κληροδοτήµατος

