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ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισµού χρήσης έτους 2018 του
Ιωαννιτών µε την επωνυµία « Κληροδότηµα Ισµήνης Τζαβέλλα ».

Κ.Α.Δ.

Δήµου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ– ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 ( Φ.Ε.Κ. 107 / Α') « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.4368/16 ( Φ.Ε.Κ. 21 / Α΄) « Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/15 ( Φ.Ε.Κ. 47 / Α΄ )
« Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 παρ.1 του Ν. 3852/2010 ( Φ.Ε.Κ. 87 / Α΄)
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης », ως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 ( Φ.Ε.Κ. 237 / Α’) « Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 ( Φ.Ε.Κ. 234 / Α΄ ) « Οργανισµός της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 92 του Ν.4416/2016 ( Φ.Ε.Κ. 240 / Α΄) « Πτωχευτικός Κώδικας , Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και
λοιπές διατάξεις».
7. Την υπ΄ αριθ. 13912/2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ( Φ.Ε.Κ. 250 / τ.
ΥΟΔΔ /26.05.2017) µε την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο κος Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυκάρπου.
8. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 1080663/1462/Α0006/08-10-2002 ( Φ.Ε.Κ. 1330 / Β΄) των
Υφυπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών
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στον Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας Ηπείρου, σε θέµατα εποπτείας Ιδρυµάτων και
Κληροδοτηµάτων».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 59, 60, 73 και 82 του Ν.4182/2013 ( Φ.Ε.Κ. 185 / Α΄),
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.
4223/2013 ( Φ.Ε.Κ. 287 / Α’ ), τις διατάξεις του Άρθρου 171 «Τροποποιήσεις του ν.
4182/2013» του Ν.4261/2014 ( Φ.Ε.Κ. 107 / Α’ ).
10. 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»
11. 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».
12. 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).
13. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου Δ.Κ.Π. Β 0003380 ΕΞ 2016 /24.02.2016 έγγραφο της
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα :
¨Εφαρµογή διατάξεων των άρθρων 65 και 66 ν.4182/2013¨.
14. Την από 20.02.1983 Ιδιόγραφη Διαθήκη της αποβιωσάσης Ισµήνης Γεωργίου
Τζαβέλλα, η οποία δηµοσιεύτηκε µε το Πρακτικό Συνεδριάσεως αριθ. 245/31.10.1985
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
15. Την υπ΄ αριθ. 7996/1986 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών Τµήµα Β΄ Διακοπών.
16. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 8644/2231/14.02.2018 έγγραφο του Τµήµατος Κληροδοτηµάτων
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου Ιωαννιτών, µε το οποίο
διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας, η υπ΄ αριθ. 78/2018 Απόφαση της Οικονοµικής του
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018, του κεφαλαίου
αυτοτελούς διαχείρισης µε την επωνυµία « Κληροδότηµα Ισµήνης Τζαβέλλα » και ο εν
λόγω προϋπολογισµός ισοσκελισµένος κατά τα έσοδα και έξοδα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του προϋπολογισµού έτους 2018 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς
Διαχείρισης του Δήµου Ιωαννιτών µε την επωνυµία « Κληροδότηµα Ισµήνης Τζαβέλλα »,
ο οποίος διαµορφώνεται ως εξής, µε τις σχετικές παρατηρήσεις και διορθώσεις:

Α/Α

1.2

1.3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ)
Α/Α
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
48.242,17 € 1.1
Αµοιβές τρίτων (Δικηγορικά, δικαστικά,
30.000,00 €
Οφειλόµενα
συµβολαιογραφικά,
δικαστικών
Μισθώµατα
επιµελητών και έξοδα αµοιβής
ακινήτων οδού
πραγµατογνωµόνων και ενεργειακών
Ανεξαρτησίας.

Τόκοι καταθέσεων
Ε.Τ.Ε. – µέρισµα
µετοχών
προβλέπονται

320,00 €

1.2

επιθεωρητών, λογιστών, µηχανικών,
ορκωτών λογιστών, µεσιτικών γραφείων,
µελετητικών γραφείων, ασφαλιστικών
γραφείων και εκτιµητών ακινήτων, κλπ
ελεύθερων επαγγελµατιών ).
Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασµών
κενών καταστηµάτων και λοιπές
δαπάνες λογαριασµών κοινής ωφέλειας
(ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ).

4.000,00 €
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Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων
ακινήτων κληροδοτήµατος.
Λοιπές δαπάνες ακινήτων.

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

2.1

Φόροι και Τέλη ( Φόρος Εισοδήµατος,
προκαταβολή φόρου, χαρτόσηµο
µισθωµάτων, φόρος τόκων ΕΤΕ,
ΕΝ.Φ.Ι.Α, προµήθειες τραπεζών,
έκτακτες εισφορές, κ.λ.π.).
Παρακράτηση 5‰ σε βάρος των
εσόδων ετών 2013, 2014, 2015, 2016 &
2017, σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.2
του Ν. 4182/2013.
Προµήθεια – κατασκευή και τοποθέτηση
προθηκών.

Ψηφιακή φωτογράφηση αντικειµένων
κληροδοτήµατος Ισµήνης Τζαβέλλα
Δαπάνη λειτουργίας συστήµατος
φύλαξης ¨Οικίας Τζαβέλλα¨.
Ηχητικά και διαδραστικά συστήµατα
Μουσείου
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ
Συντήρηση, επισκευή και
καθαρισµός επίπλων, σκευών και
ιµατισµού ¨Οικίας Τζαβέλλα¨.

2.2

Δαπάνες Ίδρυσης, λειτουργίας και
συντήρησης Μουσείου στην οικία της
διαθέτιδος επί της οδού Παύλου Μελά
31 στα Ιωάννινα.

Σύνολο εσόδων

48.562,17€

Υπόλοιπο Προηγούµενης
Χρήσης ( κατατεθειµένα σε
λογαριασµό όψεως 48082157, της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος )

158.575,86€

Σύνολο εξόδων
Αποθεµατικό

Γενικό Σύνολο

207.138,03€

Γενικό Σύνολο

65.000,00 €

2.500,00 €

25.000,00 €

1.070,80 €
15.000,00 €
992,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

198.562,80 €
8.575,23 €

207.138,03 €

Ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2017 όπως εγκρίνεται:
Σύνολο από έσοδα χρήσης :
Χρηµατικά υπόλοιπα προηγ. Χρήσεων :
Σύνολο εσόδων :
Σύνολο εξόδων παρούσας χρήσης :
Προβλεπόµενο Πλεόνασµα :
Σύνολο :

48.562,17
158.575,86
207.138,03
198.562,80
8.575,23
207.138,03

1. Οι πιστώσεις στο σκέλος των Εξόδων που είναι εγγεγραµµένες στους κωδικούς
1.1, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1 & 2.2

θα διατίθενται αφού τηρηθούν οι νόµιµες

διαδικασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ( άρθρο 48 του Ν.
4182/2013 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 171 του ν. 4261/2014 ) και

€
€
€
€
€
€
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ύστερα από εγκριτικές πράξεις της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου, µε τα κατά
περίπτωση νόµιµα παραστατικά στοιχεία και τις τυχόν κρατήσεις, τα οποία το
Κληροδότηµα υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο του.
2. Οι πιστώσεις των κωδ. Εξόδων 1.3 7 1.10 θα διατεθούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 45 ή 48 του Ν. 4182/2013 ανάλογα µε τη φύση των
εκτελούµενων κάθε φορά εργασιών και µε τα νόµιµα κατά περίπτωση παραστατικά.
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 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. Η εκποίηση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων θα γίνεται µε το άρθρο 24 του ν.
4182/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. 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.
8. Πριν την εκτέλεση έργων και εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται οι εγκρίσεις από τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
9. 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.
10. 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).
11. 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 συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα και τις υποχρεώσεις τους από αυτές.».
12. Η Διαχείριση των καταθέσεων θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4182/2013 ( Φ.Ε.Κ. 185 /Α ́).

Σας ενηµερώνουµε πως η παρούσα απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (http///www.apdhpdm.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.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Κοινοποίηση:
Δήµο Ιωαννιτών
Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών
Τµήµα Κληροδοτηµάτων
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