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ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2015 του 

Κληροδοτήματος «Β. Ε. Βασιλά», με έδρα την πόλη της Πάργας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 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 Κ.Υ.Α 1080663/1462/Α0006/08-10-2002 (ΦΕΚ 1330/τ.Β΄/11-

10-2002) των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών -  Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης & 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 185/10-9-

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». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
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10.   Την από 1-12-1924 ιδιόγραφη διαθήκη του αποβιώσαντος Β. Βασιλά, που 

δημοσιεύθηκε με το 46/16-02-1928 πρακτικό της Ελληνικής Προξενικής Αρχής 

της Τεργέστης, καθώς και οι με αρ. 21/1980, 12425/1995 και 2097/1997 

εφετειακές αποφάσεις περί πληρέστερης εκπλήρωσης της βούλησης του διαθέτη. 

11.  Το από 29-08-1938 Β.Δ. «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του 

Κληροδοτήματος Βασ. Βασιλά» (ΦΕΚ 336/Α΄/16-9-1938). 

12.   Το αριθμ. πρωτ. 74/20-02-2015 έγγραφο του Κληροδοτήματος, με το οποίο 

διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία μας τα εξής :  

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

       2. το αριθμ. 1/07-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής   

του Κληροδοτήματος, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός.  

13.   Έδρα του Κληροδοτήματος είναι η πόλη της Πάργας. 

14.   Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα του άρθρου 56 όπου 

ορίζει ότι  «ο αρχαιότερος Γενικός Δ/ντης ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού 

Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή». 

15.   Την υπ’ αρ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α/6-

2-2015) με την οποία έγινε αποδεκτή η επιστολή παραίτησης της Γενικής 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Την έγκριση του προϋπολογισμού του διαχειριστικού έτους 2015 του 

Κληροδοτήματος «Β. Ε. Βασιλά», με την παρατήρηση να συμπεριληφθεί στο σκέλος 

των εξόδων, Κεφ. Β΄, άρθρο 3 «Φόροι δημοσίου, Δημοτικοί φόροι», το ποσό των 

2.052,50€ (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 : 410.500,00€ 

Χρηματικά υπόλοιπα προηγ. Χρήσεων  : 250.000,00€ 

Σύνολο εσόδων : 660.500,00€ 

Σύνολο εξόδων παρούσας χρήσης : 653.000,00€ 

Προβλεπόμενο Πλεόνασμα : 7.500,00€ 

Σύνολο : 660.500,00€ 

  

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

δικαιολογητικά, η δε διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαθήκη, 

τις εφετειακές αποφάσεις  και τους σχετικούς νόμους.  

2. Η διάθεση των πιστώσεων που αφορούν αμοιβές προσωπικού θα γίνεται 

σύμφωνα με την αριθ. 49524/2362/4-7-2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας & 

Οικονομικών - Απασχόλησης & Κοιν. Ασφάλισης ¨Καθορισμός των όρων αμοιβής 

και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, 

Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματος κ.λ.π.), για προσωπικό το οποίο 

κρίνεται απαραίτητο για την καλή λειτουργία του Ιδρύματος. 

3. 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). 
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4. Η ανάθεση και η εκτέλεση 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). 

5. Η διάθεση της πίστωσης που αφορά χορήγηση υποτροφιών θα γίνει κατόπιν 

ειδικότερης έγκρισής μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και  56 του Ν. 

4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013). 

6. 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: 

Διαχειριστική Επιτροπή 

Κληροδοτήματος «Β. Ε. Βασιλά» 

Τ.Κ. 48 060 Πάργα 

Ο ασκών καθήκοντα Γεν. Γραμματέα 

 

 

 

   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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