
     

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Θέμα: Εγκριση προϋπολογισμού διαχ. Έτους 2021 του Κληροδοτήματος 
«Βασιλείου Εξάρχου».   

 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   ΗΠΕΙΡΟΥ–  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ107/Α΄) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις" 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ. Α’/22-10-1998) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 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 των άρθρων 50, 59, 60, 71, 73 και 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 
185/10-9-2013/τ.Ά), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Tις διατάξεις του ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014). 

6. το άρθρο 28 και 28α του ν. 4325/2015 (φεκ 47α΄) "Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας» όπως 
συμπληρώθηκε με την αρ. 5946/62/2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 489/Β΄/2011), 
καθώς όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 
240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις». 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
 
 

Ταχ. Δ/νση: M. Kοτοπούλη 62 
Ταχ. Κωδ: 45445 Ιωάννινα 
Πληρ: Aμ. Αντωνιάδου  
Τηλ.: 2651088158 
Fax : 2651088160 
Email:adoniadou@ apdhp-dm.gov.gr 
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8. 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». 

9. 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» 

10.  Το αρ. πρ. ΔΚΠΒ0003380ΕΞ2016/24-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα Εφαρμογή 
διατάξεων των άρθρων 65 και 66 ν.4182/2013. 

11.   Την υπ αριθμ. 13912/2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/τ.ΥΟΔΔ/26.05.2017)με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ο κος Βασίλειος 
Μιχελάκης του Πολυκάρπου. 

12. Την από 17.03.1899 ιδιόγραφη διαθήκη του αποβιώσαντος Β. Εξάρχου, που 
δημοσιεύθηκε με την αριθ. 5226/ 17.06.1900 Απόφαση του Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 

13. Την με αριθ. 8855/1990 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών για το χρόνο 
διεξαγωγής των εκλογών. 

14. Την με αριθ. 4557/2015 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών περί ερμηνείας 
Διαθήκης αναφορικά με το ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου. 

15. Το από 23-02-2021 έγγραφο του Κληροδοτήματος « Βασιλείου  Εξάρχου , με 
το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία μας, ο προϋπολογισμός έτους 2021 
του εν λόγω Κληροδοτήματος, το από 23-02-2021 πρακτικό συνεδρίασης της 
Διαχειριστικής του Επιτροπής, με το οποίο εγκρίνεται αυτός, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΞΑΡΧΟΥ », ο  οποίος διαμορφώνεται ως εξής: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ) 

Α/Α ΕΣΟΔΑ     ΠΟΣΟ Α/Α ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ 

1 

Ενοίκια 

Ξενοδοχείου & 

Καταστημάτων.       85.000,00  

Ι ΤΑΚΤΙΚΑ 

 

2 
Τόκοι 

καταθέσεων 
650,00                                                                                                                                                                                                   

ΚΕΦ. 

Α 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  

   1 

Φόρος 

Εισοδήματος & 

λοιποί φόροι 

8.000,00  

   2 

Φόρος Μεγάλης 

Ακίνητης 

Περιουσίας 

  5.000,00 € 
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   3 

Ασφάλιστρα 

Ακινήτου 

Ξενοδοχείου 

  2.500,00  

`   4 

Παρακράτηση 

5‰, βάσει του 

(άρθρου 65 του 

Ν.4182/)  

 4.750,00      

   5 

Εξοδα 

ιστοσελίδας 

Κληροδοτήματος 

0,00 

   6 

Αποζημίωση 

μελών 

Εκτελεστικής 

Επιτροπής 

    600,00  

   7 

Αποζημίωση 

μελών 

Διαχειριστικής 

Επιτροπής 

600,00  

   8 

Μικροέξοδα 

Εκτελεστικής 

Επιτροπής 

 600,00  

   9 

Μικροέξοδα 

Διαχειριστικής 

Επιτροπής 

 600,00 € 

   10 

Έξοδα κίνησης 

εκτός έδρας 

μελών 

Επιτροπών 

600,00  

   11 

Λογιστική 

παρακολούθηση 

Κληροδοτήματος 

1.000,00  

   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Αμοιβή 

Γραμματέα 

Κληροδοτήματος 

600,00 

   13 Απρόβλεπτα 500,00  

   
ΚΕΦ. 

Β 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ  ΓΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
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ΣΚΟΠΟΥ 

   1 

Ετήσιο 

Μνημόσυνο 

Βασ. Εξάρχου & 

Ιεροψάλτες 

500,00  

   2 

Βοηθήματα σε 

απόρους 

κατοίκους του 

Χωριού και 

επιδόματα 

θέρμανσης. 

25.000,00  

   3 

Επιμέλεια και 

Καθαρισμός 

Εκκλησίας 

χωριού 

1.200,00  

   4 

Καθαρισμός 

Κοινοτικού 

Ιατρείου και 

αφοδευτηρίων 

500,00  

   5 

Καθαρισμός 

Γραφείου 

Κοινοτικού & 

Διαχειρ. 

Επιτροπής 

350,00  

   6 
Συντήρηση 

δρόμων χωριού 
3.000,00  

   7 

Συντήρηση 

δικτύου 

άρδευσης 

χωριού 

2.000,00  

   8 

Συντήρηση 

Κοινοτικού 

Υδραγωγείου 

χωριού 

  1.000,00  

   9 

Συντήρηση 

Κοιμητηρίου 

χωριού 

  0,00  

   10 Συντήρηση 

Αναμεταδοτών 
2.500,00  
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Τηλεοράσεων 

   11 

Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις εις 

μνήμη 

ΒΑΣ.ΕΞΑΡΧΟΥ 

15/8 

3.000,00  

   12 

Επιδόματα 

Γάμων στο 

χωριό 

 0,00  

   13 
Αποζημίωση 

Ιεροψαλτών 
   800,00  

   14 
Θέρμανση 

εκκλησίας 
0,00 

   15 Απρόβλεπτα  1.000,00  

   ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΑ  

   
ΚΕΦ. 

Α 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΣΚΟΠΟΥ 

 

    

ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

-ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ-

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

 

   1 

Κατασκευές και 

Λιθοστρώσεις 

δρόμων 

0,00  

   2 

Τοιχοποϊίες 

εντός της 

Κοινότητας 

0,00  

   
ΚΕΦ. 

Β 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΣΚΟΠΟΥ 

 

   1 

Εργασίες 

Επένδυσης 

Καμπαναριού 

της Εκκλησίας 

0,00  

   2 Επισκευή    0,00  
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βρύσεων χωριού 

   3 

Διαμόρφωση 

και εξωραϊσμός 

Μαύρης Πέτρας  

  0,00  

   4 

Διευθέτηση 

ομβρίων υδάτων 

στην  Μαύρη 

Πέτρα  

 0,00   

   5 

Επισκευή 

Γεφυριού Αγίων 

Αναργύρων 

   0,00  

   6 

Διαμόρφωση 

γηπέδου 

αθλοπαιδιών και 

παιδικής χαράς  

0,00   

   7 

 Προστατευτικά 

πεζούλια 

κοινοτικών 

δρόμων χωριού   

3.000,00    

   8 

Διάνοιξη 

μονοπατιού  στη 

θέση Σελλού 

0,00 

   9 

 Επισκευή 

πλακόστρωσης 

κεντρικής 

πλατείας 

0,00  

   10 

Επέκταση 

αγωγού ομβρίων 

υδάτων από 

εικόνισμα εως 

ρέμα Μ.Πέτρας 

0,00  

   11 

Τσιμεντόστρωσ

η  parking  

όπισθεν 

εκκλησίας 

0,00 

   12 

Αγορα 

οικοπέδου για 

επέκταση 

κεντρικής 

0,00€ 
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πλατείας  

   13 

Κατασκευή 

στεγάστρου στη 

στάση 

λεωφορείου 

0,00  

   14 

Μεταλλικά 

κιγκλιδώματα 

κοινοτικών 

δρόμων χωριού  

2.000,00 

   15 απρόβλεπτα 1.000,00 

   
ΚΕΦ. 

Γ 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΤΡΙΤΩΝ-

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΞΟΔΑ 

 

   1 

Οφειλές 

Δικηγόρων 

παρελθόντων 

ετών 

 0,00  

   2 

Αμοιβές 

Δικηγόρων - 

Δικαστικά Έξοδα 

 2.000,00  

   3 

Αμοιβές 

Μηχανικών για 

μελέτες και 

επιβλέψεις 

 0,00  

Σύνολο εσόδων 85.650,00 € Σύνολο εξόδων 74.200,00€  

Μισθώματα 
παρελθόντων 

ετών  για το 2021  
σύμφωνα με τον 

διακανονισμό 

36.000,00€  
 
 
 

αποθεματικό 

 
 
 
 

319.075,00€ 

Υπόλοιπο 
Προηγούμενης 

Χρήσης        

271.625,00 € 

Γενικό Σύνολο  393.275,00 € Γενικό Σύνολο 393.275,00€  

 
 
 
 
 
 
 
Ο προϋπολογισμός έτους 2021 όπως εγκρίνεται: 
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Σύνολο από έσοδα χρήσης : 85.650,00 € 

Μισθώματα παρελθόντων για το 2020 36.000,00€ 

Χρηματικά υπόλοιπα προηγ. Χρήσεων  : 271.625,00 € 

Σύνολο εσόδων : 393.275,00 € 

Σύνολο εξόδων παρούσας χρήσης : 74.200,00 € 

Προβλεπόμενο Πλεόνασμα : 319.075,00 € 

Σύνολο : 393.275,00 € 

 
1. Παρακαλούμε  να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

εισπραχθούν τα  οφειλόμενα μισθώματα. 

2.  Οι πιστώσεις που αφορούν «Απρόβλεπτα έξοδα» θα διατεθούν μόνον 
εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία για την κάλυψη των εγκεκριμένων κονδυλίων 
του προϋπολογισμού. Η ανάγκη για υπέρβαση των συγκεκριμένων ποσών θα 
καλυφθεί με νέα τροποποίηση του προϋπολογισμού σας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
διαθήκης, τις εφετειακές αποφάσεις και τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 
του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013) όπως ισχύει και των συναφών 
διατάξεων που ισχύουν. Οι  δαπάνες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και 
θα στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά.  

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 2 και 3 του Ν. 4182/2013 «2. 
Δεν επιτρέπεται καμία δαπάνη σε βάρος των ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη 
αναγραφή στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, εκτός αν αφορά την εξόφληση 
κάθε είδους χρεών προς το Δημόσιο. 3. Κάθε δαπάνη, που ενεργείται κατά 
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και των κανονιστικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της συστατικής πράξης ή 
του οργανισμού ή χωρίς την έγκριση του προϋπολογισμού ή με υπέρβαση των 
πιστώσεων που αναγράφονται σε αυτόν, βαρύνει αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον τους διοικητές ή διαχειριστές, που έδωσαν εντολή για τη δαπάνη 
και καταλογίζεται με πράξη της αρμόδιας αρχής, μετά από έλεγχο από 
Οικονομικό Επιθεωρητή ή ελεγκτικό γραφείο του άρθρου 21 και γνώμη του 
Συμβουλίου. Ο καταλογισμός μπορεί να επεκτείνεται και στους υπαλλήλους – 
διαχειριστές του ιδρύματος, εφόσον αυτοί είναι υπαίτιοι ή συνέργησαν στη μη 
νόμιμη δαπάνη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 31.» 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.3 και 4 «προϋπολογισμός των 
εσόδων και εξόδων υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του 
οικονομικού έτους, ο δε απολογισμός μαζί με τον ισολογισμό μέσα σε τέσσερις 
(4) μήνες από τη λήξη του. Αν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή 
άρνηση υποβολής των ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών, η 
αρμόδια αρχή εκδίδει άμεσα και κοινοποιεί ειδοποίηση στα πιστωτικά 
ιδρύματα, στα οποία υπάρχουν καταθέσεις των ιδρυμάτων, τα οποία 
υποχρεούνται να αρνούνται την απόδοση των καταθέσεων, όπως και την 
εκτέλεση εντολής πληρωμής σε βάρος των καταθέσεων αυτών, ευθύνονται δε 
έναντι του ιδρύματος για κάθε ζημιά, που υπέστη από την παράλειψή τους. 
Την αγωγή στην περίπτωση αυτή μπορεί να εγείρει και το Δημόσιο. 4. Οι 
προϋπολογισμοί και απολογισμοί εγκρίνονται με πράξη της αρμόδιας αρχής. 
Με την πράξη έγκρισης επιτρέπεται η τροποποίηση των ποσών των εσόδων 
και εξόδων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό ή η εγγραφή νέων 
εσόδων και εξόδων για λόγους νομιμότητας ή συμφωνίας με τους ορισμούς ή 
το σκοπό της συστατικής πράξης ή αν οι δαπάνες κρίνονται υπερβολικές σε 
σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα διατιθέμενα για την εκπλήρωσή του 
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ποσά, οπότε τα τελευταία περικόπτονται στο εύλογο μέτρο. Μέχρι την έγκριση, 
η διοίκηση των εσόδων και εξόδων του ιδρύματος ενεργείται με βάση τον 
προϋπολογισμό, που εγκρίθηκε το προηγούμενο έτος. Αν ο προϋπολογισμός 
δεν εγκριθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του και η διοίκηση 
των εσόδων και εξόδων δεν μπορεί να ενεργηθεί σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται η έγκριση του νέου προϋπολογισμού από 
την αρμόδια αρχή.» 

6. Οι αμοιβές προσωπικού θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι το απολύτως αναγκαίο για την εύρυθμη 
λειτουργία του Ιδρύματος, σε συνάρτηση με τους σκοπούς τους οποίους 
εκπληρώνει και τις δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσει. 

7. Η εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων θα γίνεται με το άρθρο 24 
του ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4182/2013 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4261/2014, συνάπτονται οι συμβάσεις 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών αναλόγως προϋπολογισμού. 

9. Για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και υποτροφιών εφαρμόζεται το 
άρθρο 56 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013) όπως τροποποιήθηκε 
(με την παρ. 13 του άρθρου 32 του Ν. 4223/13, ΦΕΚ-287 Α/31-12) και ισχύει, 
το Κ.Δ. 18/1941 (ΦΕΚ 286/α΄/23-8-1941 "Περί του τρόπου απονομής 
υποτροφιών εκ κληρονομικών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις 
άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του κράτος" και η 
αρ.1101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών Υποτροφιών. 

10. Η ανάθεση και η εκτέλεση ανοικοδόμησης, ανακαίνισης, επισκευής και 
συντήρησης ακινήτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 45 του ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα εγκεκριμένα 
ποσά επί των έργων αυτών είναι ενδεικτικά. Αν μετά την έγκρισή τους από το 
αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο αυτά διαμορφωθούν διαφορετικά τότε θα 
πρέπει να αναμορφωθούν αντιστοίχως τα ποσά του προϋπολογισμού. 

11. Πριν την εκτέλεση έργων και εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται οι εγκρίσεις 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

12.  Για τους διορισμούς και αντικαταστάσεις μελών ισχύουν οι διατάξεις των 
άρθρων 17-19 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013). 

13. Οι κοινωφελείς περιουσίες υποχρεούνται να τηρούν όλα τα στοιχεία και βιβλία 
που προβλέπονται από το άρθρο 73 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-
2013). 

14. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 2 του ν.4182/2013 «2. 
Πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ επιβάλλεται: α) Σε εκτελεστές 
διαθηκών, διαχειριστές, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, διοικητές 
ιδρυμάτων ή περιουσιών, που διέπονται από τον παρόντα νόμο, οι οποίοι δεν 
παρέχουν τα προβλεπόμενα από αυτόν στοιχεία της διαχείρισής τους ή δεν 
υποβάλλουν τον προϋπολογισμό και απολογισμό μέσα στις νόμιμες 
προθεσμίες ή αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο ή εξέταση, που 
διατάσσεται από την αρμόδια αρχή ή δεν υποβάλλουν σχετική έκθεση ή δεν 
παρέχουν πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των κοινωφελών 
ιδρυμάτων και περιουσιών ή δεν τηρούν τα απαραίτητα βιβλία ή δε 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κώδικα και των συστατικών πράξεων. β) 
Σε πιστωτικά ιδρύματα, όργανα των οποίων δεν παρέχουν τις ζητούμενες από 
την αρμόδια αρχή πληροφορίες ή αρνούνται να συμμορφωθούν σε αίτημά της 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. γ) Σε 
συμβολαιογράφους, δικαστικούς γραμματείς και προξένους που δεν 
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συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις υποχρεώσεις 
τους από αυτές.». 

15. Η Διαχείριση των καταθέσεων θα γίνεται με το άρθρο 67 του ν. 4182/2013 
ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013) 

16. Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  82 παρ.5 εδ.2 του Ν. 4182/2013 
«Οσοι  διαχειρίζονται περιουσίες  με ετήσια έσοδα  περισσότερα  από  εκατόν 
πενήντα  χιλιάδες (150.000) ευρώ ή με ενεργητικό μεγαλύτερο των  δέκα 
εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ οφείλουν να αναθέτουν με δαπάνη της 
περιουσίας , τον ετήσιο έλεγχο της σε ορκωτό  ελεγκτή». 

 Σας ενημερώνουμε πως η παρούσα απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό 
τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
(http///www.apdhp-dm.gov.gr) Ενημερώσεις – Δ/ση Κοινωφελών Περιουσιών 
(Προϋπολογισμοί). Σε όμοια ενέργεια πρέπει να προβείτε και εσείς εφόσον 
διαθέτετε διαδικτυακό τόπο, με προφανή σκοπό τη διαφάνεια, ενώ τυχόν 
παράλειψη επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 71 του ν. 4182/2013. 
 
  Κοινοποίηση: 
1. Διαχειριστική  Επιτροπή   

Κληροδοτήματος «Βασ. Εξάρχου»  
      410 08 Πουρνιά Κόνιτσας 
2.   Εκτελεστική  Επιτροπή  

Κληροδοτήματος «Βασ. Εξάρχου» 
Ρήγα Φεραίου 10 - Νέα Πεντέλη 
152 36 ΑΘΗΝΑ                                                                                

                                                                               Ο   Συντονιστής                                                                 
                                                                 της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
                                                                          Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 
 
 
                                                                               
 
                                                                      Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης 
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