
 1

     

         

                                                                                                  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: Γ.Φλωρεντής 

Τηλέφωνο: 210 3232935 (114) 

Φαξ: 210 3232934 

E-mail: klirodotimata@attica.gr   

 

ΠΡΟΣ:  

Ένωση Συντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Αθηνών 

Ακαδημίας 20, 

106 71, Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος 

«Αικατερίνης Βιδάλη» που διαχειρίζεται η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 

Αθηνών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

1. Τις διατάξεις: 

 α) Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

β)  Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 

όπως ισχύει. 

γ) Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

δ) Της υπ  ́ αριθ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (ΦΕΚ 2055/Β/14-06-2017) απόφασης του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 

«Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων 

και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών». 

ε) Των άρθρων 2 παρ.3, 50 παρ.1 και 2, 59, 60, 65 παρ.2, 82 παρ.1 και 4 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 

185/Α’/10-09-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και 

λοιπές διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2.Την από 28-09-1984 ιδιόγραφη διαθήκη της Αικατερίνης Βιδάλη, που δημοσιεύθηκε με το 

αριθ. 3592/09-11-1990 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

3.Την με αριθ. 11868/29-05-1992 πράξη της Συμβολαιογράφου Περιστερίου Αττικής 

Χριστίνας Αναστασίου Λίλη, με την οποία η Ε.Σ.Η.Ε.Α. αποδέχθηκε την ανωτέρω 

κληρονομία. 

Αθήνα,  13/1/2020 
Α.Π.           136680/7492 
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4.Το με αρ. πρωτ. 3/17.12.2019 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 

Ε.Σ.Η.Ε.Α., αναφορικά με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Κληροδοτήματος 

«Αικατερίνης Βιδάλη» που διαχειρίζεται η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 

Αθηνών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Κληροδοτήματος 

«Αικατερίνης Βιδάλη» που διαχειρίζεται η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 

Αθηνών, όπως υποβλήθηκε: 

 

Προϋπολογισμός 2020                                                                                       (όπως υποβλήθηκε) 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως                     14.000,00 €  

Έσοδα παρούσης χρήσεως                                                  6.003,00 € 

Σύνολο εσόδων                                                                              20.003,00 € 

Σύνολο εξόδων                     16.805,01 €  

Πλεόνασμα επόμενης χρήσης                                                  3.197.99 € 

 

Με τις εξής επισημάνσεις: 

� τις άμεσες ενέργειες σας για την επωφελέστερη αξιοποίηση των ακινήτων που 

παραμένουν κενά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 24 

του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’/10-09-2013) σε συνεννόηση με την υπηρεσία μας 

και κατόπιν εγκρίσεως των σχετικών πράξεων από αυτήν.  

� την εκπλήρωση της βούλησης της διαθέτιδος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 56 του Ν.4182/2013. 

 

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.  

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
 

ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ 
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