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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ   
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

   Α∆Α: 
 
Κοζάνη  13 -02-2014 
 
Αριθµ. Πρωτ.: 4249/103 

      
Ταχ. ∆/νση : Z.E.Π. Κοζάνης   
Ταχ. Κώδικας : 501 00   
Πληροφορίες : ∆έσποινα Κατάνου   
Τηλέφωνο : 24613-50169   
Fax : 24610-53352   
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του προϋπολογισµού έτους 2014 του κληροδοτήµατος 

«Γεώργιου Θ. Καράτζια» του οποίου την διαχείριση έχει ο Σύνδεσµος 
Γραµµάτων & Τεχνών Ν. Κοζάνης 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 

 

Έχοντας υπόψη : 

1.- την µε αριθµ. 1097083/1275/Α0006/17-10-2001 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονοµικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του 

Υπουργείου Οικονοµικών στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας , σε θέµατα 

εποπτείας ιδρυµάτων & Κληροδοτηµάτων». 

2.- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» . 

3.- τις διατάξεις του  Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας και την αρ. 5946/62/23-2-2011 (ΦΕΚ 489/τ. Β΄/31-3-2011) 

απόφαση Γενικής Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆/σης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, περί Σύστασης 

Γραφείου Εθνικών Κληροδοτηµάτων ως οργανικής µονάδας της ∆/νσης Εθνικών Κληροδοτηµάτων 

της Αποκεντρωµένης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας . 

4.-τις διατάξεις των άρθρων 59 και 82 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/ τ. Α΄) «Κώδικας 

κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις»  , όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/τ.Α΄/31-12-2013). 

5.- τις διατάξεις του Β.∆. 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/22-12-1939 τ. Α΄) ¨Περί του τρόπου καταρτίσεως 

και ελέγχου  προϋπολογισµών , απολογισµών και ισολογισµών των υπό του  Α.Ν. 2039/1939 

διεποµένων ιδρυµάτων και κληροδοτηµάτων». 
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7.- τις διατάξεις του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/1996) «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικών 

Κληροδοτηµάτων , δηµοσίων και ανταλλαξίµων κτηµάτων και άλλες διατάξεις». 

8.-τις διατάξεις της από  11-02-1976 ιδιόγραφης διαθήκης του Γεωργίου Θ. Καράτζια η οποία 

δηµοσιεύθηκε µε το αριθµ. 186/01-04-1976 πρακτικό  του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κοζάνης και 

αφορά την διάθεση περιουσία του στο Σύνδεσµο Γραµµάτων & Τεχνών Ν. Κοζάνης  . 

9.-την αριθµ. 13435/31-12-1976 δήλωση αποδοχής κληρονοµιάς από τον Σύνδεσµο Γραµµάτων & 

Τεχνών Ν. Κοζάνης και την µετεγγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο Κοζάνης στον τόµο 324 µε 

αριθµ. 10. 

10.- τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 2796/27-04-1993 απόφασης του Εφετείου Αθηνών περί επωφελέστερης 

αξιοποίησης ακινήτου του κληροδοτήµατος µε το σύστηµα της αντιπαροχής και του τρόπου 

διαχείρισης του . 

11.- τις διατάξεις της αριθµ. 5822/15-05-2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών για το ίδιο ακίνητο η 

οποία είναι ως εξής :  

1.- Εγκρίνει την µεταφορά της πινακοθήκης από την οδό Γ. Τιόλη & Χριστοπούλου σε χώρο 

εµβαδού 120,00 τ.µ. στο κτίριο που στεγάζεται ο Σύνδεσµος Γραµµάτων , ο οποίος θα 

ονοµασθεί «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  Γ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ». 

2.-τα διαµερίσµατα να εκµισθωθούν και από τα έσοδα τους να αντιµετωπίζονται τα εν γένει έξοδα 

λειτουργίας  της πινακοθήκης (όπως προµήθεια πινάκων , µισθός υπάλληλου, καθαρίστριας 

,δαπάνες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης κλπ αναγκαίες δαπάνες) . 

12.- ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 455/76 και την υπ΄αριθµ. 56/2005 

γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. µετά την έκδοση της Εφετειακής Απόφασης θα πρέπει να εκδοθεί Κοινή 

Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών και του αρµοδίου εκ του σκοπού 

της καταληφθείσας κοινωφελούς περιουσίας Υπουργού . 

13.-την αριθµ. Α.Π. 1069447/87χ/Α0011/03-06-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και Πολιτισµού & Τουρισµού µε την οποία καθορίζονται λεπτοµέρειες της 

επωφελέστερης διάθεση ακινήτου της κληρονοµιάς Γ. Θ. Καράτζια. 

14.- το αριθµ.  1/30-01-2014 έγγραφο του Συνδέσµου Γραµµάτων & Τεχνών Ν. Κοζάνης ο οποίος είναι 

ο διαχειριστής του κληροδοτήµατος «Γεωργίου Θ. Καράτζια» και µε το οποίο διαβίβασε στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας  τα εξής: 

α) τον προϋπολογισµό έτους 2014 του κληροδοτήµατος ο οποίος παρουσιάζει έσοδα 6.819,95 ευρω 

(µε υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 485,03 ευρω ) και έξοδα 6.819,95 ευρω (µε προβλεπόµενο 

αποθεµατικό για επόµενη χρήση 0,00 €)  

β) την αριθµ. 1η/27-01-2014 πράξη , θέµα 2ο , υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισµού  έτους 2014. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε   

Την έγκριση της  αριθµ 1ης /27-01-2014 πράξης, θέµα 2ο , του ∆.Σ του Συνδέσµου Γραµµάτων & 

Τεχνών Ν. Κοζάνης ο οποίος είναι και ο διαχειριστής του κληροδοτήµατος «Γεωργίου Θ. Καράτζια» ,  

αφορά    τον  προϋπολογισµού  έτους 2014  µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις και παρατηρήσεις   : 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014  (όπως εγκρίνεται) 

ΕΣΟ∆Α Ποσό (σε €) ΕΞΟ∆Α Ποσό (σε €) 

Μισθώµατα αστικών 

ακινήτων   

6.334,92 ΙΚΑ (καθαρίστριας) για την 

Πινακοθήκη    

950,00 

Τόκοι καταθέσεων 0,00 ∆ήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος  

1.450,00 

  Φόρος ακίνητης περιουσίας  1.020,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 

2013 

6.334,92 ∆ηµοσιεύσεις  60,00 

Χρηµατικό υπόλοιπο 

προηγ χρήσης  

485,03 Γραφική ύλη  100,00 

  ∆ΕΗ Πινακοθήκης  950,00 

  Έκτακτα εισφορά (ΕΕΤΑ) 900,00 

  ∆απάνες υγιεινής &  

καθαριότητας Πινακοθήκης  

700,00 

  ∆απάνες επισκευής ακινήτου  400,00 

  Παρακράτηση 5 0/00  34,10 

  Απρόβλεπτα 255,85 

  Σύνολο εξόδων  6.819,95 

Σύνολο Εσόδων 6.819,95 Σύνολο Εξόδων 6.819,95 

 

 

Προϋπολογισµός έτους 2014 (όπως εγκρίνεται ) 

Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρονιάς :        485,03 € 

Β) Έσοδα παρούσης               :       6.334,92 € 

Γ) Σύνολο Εσόδων                 :        6.819,95 € 

∆) Έξοδα                                 :        6.819,95 € 

Ε) Αποθεµατικό                      :              0,00 € 

ΣΤ)Σύνολο Εξόδων                 :       6.819,95 € 
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1.- Γενικά η διάθεση των πιστώσεων θα πραγµατοποιηθεί βάσει των διατάξεων της διαθήκης, του Ν. 

4182/2013 και των άλλων συναφών νόµων που ισχύουν σήµερα. 

2.- Οι δαπάνες θα καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόµιµα δικαιολογητικά και σε 

πρακτικά . 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας (http://www.apdhp-dm.gov.gr – Ενηµερώσεις ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών ), πράξη 

στην οποία πρέπει να προβείτε και εσείς εφόσον διαθέτετε δικτυακό τόπο, µε προφανή σκοπό τη 

διαφάνεια , ενώ τυχόν παράλειψη επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 71 του Ν. 4182/2013.   

 

 

Η Γενική Γραµµατέας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας 

 
 
 
                                                                                                     Βασιλική Ευταξά  
 
 
Κοινοποίηση: 
1.- Κληροδότηµα « Γεώργιου Θ. Καράτζια »  
     Σύνδεσµο Γραµµάτων & Τεχνών Ν. Κοζάνης 
       Ι. ∆ραγούµη 9-11   
     Τ.Κ. 501 00 ΚΟΖΑΝΗ 
2.- Υπουργείο  Οικονοµικών 
     Γενική ∆ιεύθυνση ∆.Π. & Εθν. Κληρ/των 
     ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών 
     ∆ιεύθυνση Β/β΄ 
      Κολωνού 2 
      Τ.Κ. 101 84 ΑΘΗΝΑ 
3.- Υπουργείο  Οικονοµικών 
     Οικ. Επιθ/ση Υπόλοιπο  
    Κεντρικής  Μακεδονίας  
    Νικηφόρου Ουρανού 15 
     Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 
Εσωτερική διανοµή : 
Χρονολογικό Αρχείο  
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