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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
“Πνευματικό Κέντρο Άνω Βιάννου Περικλής Βλαχάκης».

2017

του

Ιδρύματος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 ¨Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης¨ (ΦΕΚ 229/τ.Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α’/2013) ¨Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις¨ και ειδικότερα της
παρ.2 του άρθρου 79, της παρ.3 του άρθρου 2, των παρ.1, 4 και 8 του άρθρου 82
και του άρθρου 59 αυτού.
4. Την αριθ.1/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με α.π.ΔΚΠ1040933
ΕΞ2014/6-3-2014 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/13
“Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών & Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές
διατάξεις”.
5. Την αριθ.373/27-1-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης «παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ¨Με εντολή Γενικού
Γραμματέα¨ αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς
Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων
και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»
(ΦΕΚ459/τ.Β’/23-3-2011).
6. Το από 17-5-1996 Π.Δ(Φ.Ε.Κ.414/τ.β΄/31-5-1996) με το οποίο εγκρίθηκε η
σύσταση και κυρώθηκε ο Οργανισμός του Κοινωφελούς ιδρύματος με την
επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Άνω Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης» ο οποίος
αποτελείται από 17 άρθρα.
7. Το αρ.12/28-11-2016 έγγραφο του ανωτέρω Ιδρύματος με το οποίο περιήλθε
στην Υπηρεσία μας ο προϋπολογισμός έτους 2017 όπως εγκρίθηκε με το
αρ.12/13-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του.
8. Το αρ.2/6-2-2017 έγγραφο του ανωτέρω Ιδρύματος με το οποίο περιήλθε στην
Υπηρεσία μας νέος προϋπολογισμός έτους 2017, όπως εγκρίθηκε με το αρ.1/32-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 του Ιδρύματος «Πνευματικό
Κέντρο Άνω Βιάννου Περικλής Βλαχάκης», όπως εγκρίθηκε με το από 1/3-2-2017
πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του, κατόπιν της ακόλουθης αναμόρφωσής του:
 με τη διαγραφή του κονδυλίου των Εξόδων με τίτλο “Έξοδα Εκτέλεσης
Κοιν/λών Σκοπών - Χορήγηση Υποτροφίας” ποσού 1.000,00€ καθότι δεν
εμπίπτει στους σκοπούς του Ιδρύματος και τη μεταφορά αυτού στον κωδικό
“Πιθανό Πλεόνασμα χρήσης 2018”,
οπότε ο τελικώς εγκεκριμένος πίνακας προϋπολογισμού έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Δωρεές
16.000,00€
Εκδηλώσεις
3.000,00€
Παροχή Στέγης
2.000,00€
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης
548,82€
Σύνολο εσόδων
21.548,82€
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα λειτουργίας ,Δ/σης &Διαχ/σης
Περιουσίας,Φωτισμός
Έξοδα συντήρησης περιουσίας
Έξοδα σκοπού διαθέτη
Οφειλές προηγ. ετών ( στο ΙΚΑ)
Παρακρατήσεις εσόδων άρθρου 65 του Ν.4182/13
ετών 2013,2014,2015,2016
Σύνολο Εξόδων
Πιθανό πλεόνασμα χρήσης 2018
Γενικό Σύνολο εξόδων

6.000,00€
1.300,00€
10.000,00€
2.900,00€
101,74€
20.301.74€
1. 247,08€
21.548,82€

Επιπλέον σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας
κατά την άσκηση της διοίκησης και διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας που
διαχειρίζεστε:
1.Ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός του Ιδρύματος, υποβάλλονται
κατ’ έτος στην Υπηρεσία μας, ενώ συντάσσονται ανά διετία και σχέδια διαχείρισης
και αξιοποίησης της περιουσίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 59
του Ν.4182/13.
2. Ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός του Ιδρύματος, αναρτώνται
στον δικτυακό τόπο του ιδρύματος, εφόσον υφίσταται, ενώ αποστέλλονται προς
ανάρτηση και στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τη διάταξη της
παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.4182/13.
3. Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος, υποβάλλεται προς έγκριση
στην Υπηρεσία μας τρείς (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,
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.4182/13.
4. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, η διαχείριση των
εσόδων και εξόδων του ιδρύματος ενεργείται βάσει του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 59 του Ν.4182/13.
5. Καμία μεταβολή ή μεταφορά πιστώσεων, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή από άρθρο
σε άρθρο του προϋπολογισμού του ιδρύματος δεν πραγματοποιείται χωρίς
προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 60 του Ν.4182/13.
6. Καμία δαπάνη σε βάρος του
Ιδρύματος, δεν πραγματοποιείται, χωρίς
προηγούμενη αναγραφή στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, εκτός αν αφορά την
εξόφληση κάθε είδους χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 60 του Ν.4182/13.
7. Κάθε δαπάνη που ενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του προαναφερόμενου
Κώδικα και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή
της συστατικής πράξεως 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 υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3
του άρθρου 60 του Ν.4182/13.
8.Για τις αναθέσεις και εκτελέσεις έργων ισχύουν, οι διατάξεις των άρθρων 45 και
58 του Ν. 4182/2013, όπως ισχύουν.
9.Για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 58 και 48 του Ν. 4182/2013 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
Γενικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η
διάθεση των πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Οργανισμού σας και του Ν. 4182/10-09-2013 (Φ.Ε.Κ. 185/τ. Α’/10-09-2013) και οι
δαπάνες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόμιμα
δικαιολογητικά.
Παρακαλούμε με τη λήψη της παρούσης, να προχωρήσετε στην ανάρτηση του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού στον διαδικτυακό τόπο σας, εφόσον υπάρχει,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.4182/2013.
Ε.Γ.Γ.
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Καλλιόπη Φιλοξενίδη
Εσωτ. Διανομή:
 Τμήμα Εποπτείας
 Τμήμα Μητρώου και Γραμμ. Υποστήριξης (με την παράκληση ανάρτησης
του ως άνω εγκεκριμένου προϋπολογισμού στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας μας).

