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    ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

         
                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ              

 

         
       Ταχ.Δ/νση: Αιόλου 72  

Ταχ. Κώδικας :105 59 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Β. Βέττα 
Τηλέφωνο: 210 3237082 
Φαξ: 210 3232934 
E-mail:klirodotimata@attica.gr 
 

ΠΡΟΣ:  
Εθνική Πινακοθήκη  
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου 
Άλσος Ελληνικού Στρατού, 
115 25, Αθήνα 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014, του 
Κληροδοτήματος «Αλεξάνδρου Σούτζου», που διαχειρίζεται η Εθνική 
Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση & Άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/τ. Α’/30-5-1997). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-
6-2010). 
3. Το Π.Δ. 135/23-12-2011 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής» (ΦΕΚ 228/τ. Α΄/27-12-2011).   
4. Τις διατάξεις του Ν. 4182/10-09-2013 (Φ.Ε.Κ. 185/τ. Α’/10-09-2013) 
«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές 
διατάξεις» και ειδικότερα των παρ. 1 και 4 του άρθρου 82, της παρ. 3 του 
Άρθρου 2, της παρ. 2 του Άρθρου 50 καθώς και του Άρθρου 59. 
5. Τις διατάξεις της παρ. 11 του Άρθρου 32 «Ρυθμίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του ν. 4182/2013» του Ν. 4223/31-12-2013 (Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α’/31-12-
2013).  
6. Την από 9-3-1883 ιδιόγραφη διαθήκη του Αλέξανδρου Α. Σούτζου, και 
τον από 8-4-1894 κωδίκελλο. 
7. Τον Ν. 2814/19545 με τον οποίο συστήθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου». 
8. Τον Ν. 1079/1980 με τον οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο 
Οργανισμός του Ιδρύματος.  
9. Τo από 14-01-2014 (Θέμα 2ο) απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, σχετικά με 
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τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρου 
Σούτζου» που διαχειρίζεται. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του 
Κληροδοτήματος «Αλεξάνδρου Σούτζου», που διαχειρίζεται η Εθνική 
Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, όπως υποβλήθηκε: 
 

Προϋπολογισμός 2014                                   (όπως υποβλήθηκε) 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως                  600.000,00 € 
Έσοδα παρούσης χρήσεως                                            491.610,00 € 
Σύνολο εσόδων                                                                         1.091.610,00 € 
Σύνολο εξόδων               1.021.030,00 € 
Πλεόνασμα επομ. χρήσεως                      70.580,00 € 

 

Ιδιαίτερα, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του κληροδοτήματος, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, 
πρέπει να επιμελείται για την τήρηση των κάτωθι, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4182/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

1. Ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός του 
κληροδοτήματος 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.  

2. Ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός του 
κληροδοτήματος, 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. 

3. Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του κληροδοτήματος 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. 

4. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, η διαχείριση 
των εσόδων και εξόδων του κληροδοτήματος ενεργείται βάσει του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 4 του Άρθρου 59.  

5. Καμία μεταβολή ή μεταφορά πιστώσεων, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή 
από άρθρο σε άρθρο του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος δεν 
πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του Άρθρου 60. 

6. Καμία δαπάνη σε βάρος του κληροδοτήματος δεν πραγματοποιείται, 
χωρίς προηγούμενη αναγραφή στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, εκτός 
να αφορά την εξόφληση κάθε είδους χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παρ. 2 του Άρθρου 60. 

7.   Κάθε δαπάνη που ενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος 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 
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καταλογίζεται με πράξη της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 3 του Άρθρου 60. 

 
 

Γενικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 
διάθεση των πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
συστατικής πράξης 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.    

Παρακαλείσθε όπως,  από τη λήψη του παρόντος, προχωρήσετε σε ανάρτηση του 
εγκεκριμένου πίνακα του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος, στο 
διαδικτυακό τόπο του κληροδοτήματος, εφόσον υπάρχει,  και στη συνέχεια, όπως 
αποστείλετε ηλεκτρονικά τον εν λόγω πίνακα του προϋπολογισμού στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση της υπηρεσίας μας (klirodotimata@attica.gr), για τις 
δικές μας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 59  του Ν. 
4182/10-09-2013.  

 
 

 

  
  

               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
   
 
             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 
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