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Ιωάννινα 09 Μαρτίου 2022
Αριθμ. πρωτ: 24832

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κληροδοτήματος
«Αγγελικής Παπάζογλου».
ΑΠΟΦΑΣΗ
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 185/10-92013/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».
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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. 4182/201 »
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 2 Απριλίου 1884 διαθήκη της αποβιωσάσης Αγγελικής Παπάζογλου.
13. Τις αριθμ. 821/8-5-1936 και 3025/7-2-2000 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών
14.Τα με αριθμ. πρωτ.200/17-1-2022 έγγραφο του Κληροδοτήματος «Αγγελικής
Παπάζογλου», με τo οποίo μας υπέβαλε για έγκριση τον προϋπολογισμό διαχ. Έτους
2022 μετά του αριθμ.4/2021 πρακτικού συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής
Αθηνών με το οποίο ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
15. Την αριθμ. οκ. 113688/14-09-2021 απόφαση του Συντονιστή περί ορισμού ως
αναπληρωτή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ Μακεδονίας,
τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής Γαζή Δημήτριο του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α βαθμό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του προϋπολογισμού 2022 του Κληροδοτήματος «Αγγελικής Παπάζογλου»,
ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ)
ΕΣΟΔΑ
ΠΟΣΟ
Α/Α
ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΟ
Α.
ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ
1.
Πρόσοδος από μίσθωση του 66.300,0
1.
Έξοδα
1.500,00
ακινήτου Ιωαννίνων
00
Διοίκησης Ε.Ε.
Ιωαννίνων
(γραφικά,
ταχυδρομικά,
τηλέφωνα,
λογιστικά,
γραμματειακήνομική
υποστήριξη,
δημοσιεύσεις
κ.λ.π.)
2.
Πρόσοδος
από
25637
0,00
2.
Έξοδα
500,00
μετοχές της ΕΤΕ
Διοίκησης Δ.Ε.
Αθηνών
(γραφικά,
ταχυδρομικά,
τηλέφωνα,

Α/Α
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3.

Πρόσοδος
από
17.160
μετοχές
της
Τράπεζας
Ελλάδος

4.

Πρόσοδος από τόκους
καταθέσεων

7.000,00

3.

10,00

4.

5.
Β.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

λογιστικά,
γραμματειακή
υποστήριξη
Φόρος
(εισοδήματος,
ΕΝΦΙΑ,
χαρτόσημο
κ.λ.π
Παρακράτηση
5‰ άρθρο 65
του
Ν.4182/2013
έτών 2013 έως
και 2021
απρόβλεπτα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΚΟΠΩΝ
ΔΙΑΘΕΤΙΔΟΣ
Τέλεση
μνημοσύνου &
γεύμα
στη
μνήμη
της
ευεργέτιδας στη
Βίτσα
Οικονομική
βοήθεια
φοιτητών
καταγόμενων
από τη Βίτσα
Οικονομική
ενίσχυση
(βοήθημα
γάμου)
νέων
από τη Βίτσα
Έξοδα
καθαριότητας
κοινόχρηστων
χώρων,
δρόμων,
διάνοιξηανάδειξη
μονοπατιών
Βίτσας
Οικονομική
ενίσχυση
Αδελφότητας
Βίτσας Αθηνών
Οικονομική

28.000,0
0

2.600,00

2.000,00

2.000,00

8.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

500,00
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7.

8

Γ.
1

2

3

4

5

ενίσχυση
Σωματείου
Πετροχελίδονα
Βίτσας
Οικονομική
ενίσχυση
Πολιτιστικού
Συλλόγου
Βίτσας
Οικονομική
βοήθεια
για
έρευνα
στο
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΡΓΑ
Εργασίες
πλήρους
ανακαίνισης
κοινοχρήστων
τουαλετών στην
πλατεία
της
Βίτσας
Εργασίες
κατασκευής
καναλιού
απορροής
όμβριων
ανατολικά του
Ι.Ν Κοιμήσεως
Θεοτόκου στη
Βίτσα
Εργασίες
αποκατάστασης
χαμηλών
λίθινων
τοιχείων
στην
είσοδο
της
Βίτσας.
Προμήθεια
ενημερωτικών
πινακίδων
δρόμων
και
μονοπατιών στη
Βίτσα.
Μελέτη
φωτισμού
της
πλατείας
της

2.000,00

1.000,00

12.000,0
0

4.000,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00
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Σύνολο εσόδων
Υπόλοιπο
Προηγούμενης
Χρήσης
Γενικό Σύνολο

73.310,00

Βίτσας
Εργασίες
βελτίωσης
βατότητας της
οδού
πρόσβασης
προς
το
κοιμητήριο της
Βίτσας.

7.000,00

Σύνολο εξόδων

90.600,00

Αποθεματικό

89.960,00

Γενικό Σύνολο

180.560,00

107.250,00
180.560,00

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 όπως εγκρίνεται:
Σύνολο από έσοδα χρήσης :
73.310,00 €
Χρηματικά υπόλοιπα προηγ. Χρήσεων :
107.250,00 €
Γενικό Σύνολο :
180.560,00 €
Σύνολο εξόδων παρούσας χρήσης :
90.600,00 €
Προβλεπόμενο Πλεόνασμα :
89.960,00 €
Γενικό Σύνολο:
180.560,00 €
1. Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της διαθήκης και
τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013) και
οι δαπάνες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόμιμα
δικαιολογητικά.
2. 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.»
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.3 «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
5
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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. Αμοιβές μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, οικονομικών ελεγκτών κ.λ.π. θα
καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.2 του Ν. 4182/2013
(ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 του Ν.4261/2014
εκτός αν αφορά περιπτώσεις σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 48 του
Ν.4182/2013.
5. Για την ανάθεση και την εκτέλεση έργων ανοικοδόμησης ,ανακαίνισης και επισκευής
ακινήτων εφαρμόζεται το άρθρο 45 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα εγκεκριμένα ποσά επί των έργων αυτών είναι
ενδεικτικά. Αν μετά την εγκρισή τους από το αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο
αυτά διαμορφωθούν διαφορετικά τότε θα πρέπει να αναμορφωθούν αντιστοίχως
τα ποσά του προϋπολογισμού. Πριν την εκτέλεση έργων και εργασιών θα πρέπει να
λαμβάνονται οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες
6. Για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών εφαρμόζεται το άρθρο 48 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 του
ν. 4261/2014 και ισχύει.
7. Για τις παρεμβάσεις σας σε Εκκλησιαστικά ακίνητα απαιτείται υποβολή αιτήσεώς σας
προς τον επιχώριο Μητροπολίτη, για την έκδοση εγγράφου σύμφωνης γνώμης-την
οποία θα πρέπει να κοινοποιείτε στην Υπηρεσία μας- περί της εκκλησιαστικής
κατασκευής ή χρήσεως και την προώθηση του αιτήματός σας, πέραν της
Μητροπόλεως, εάν και όπου απαιτείται.
8. Η εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων θα γίνεται με το άρθρο 24 του ν.
4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Για τη χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων 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΄/31-12-2013) και ισχύει.
10. Το κληροδότημα υποχρεούται να τηρεί όλα τα στοιχεία και βιβλία που προβλέπονται
από το άρθρο 73 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013).
11. Για τους διορισμούς και αντικαταστάσεις μελών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1719 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 /Α΄/10-09-2013)
12. 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,
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δικαστικούς γραμματείς και προξένους που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα και τις υποχρεώσεις τους από αυτές.»
Σας ενημερώνουμε πως η παρούσα απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (http///www.apdhp-dm.gov.gr)
Ενημερώσεις – Δ/νση 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.Διοικητική Επιτροπή Αθηνών
Κληροδότημα «Αγγελικής Παπάζογλου»
Μιαούλη 20 Νέα Πεντέλη 15239 ΑΤΤΙΚΗ
2. Εκτελεστική Επιτροπή Ιωαννίνων
Κληροδότημα «Αγγελικής Παπάζογλου»
Βίτσα Ζαγορίου

Ο Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
κ.α.α
Δημήτριος Ευαγ. Γαζής
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