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ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 21
ΤΚ 54624
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Ελληνικής
Αιματολογικής Εταιρίας» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αφού λάβαμε υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 50, 59 και 65 του ν. 4182/2013 “Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. VI του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
3) Τις διατάξεις του με αριθμ. 142/23-12-2010 Π.Δ. “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης” (ΦΕΚ 235/τ.Α'/27-12-2010).
4) Την αριθμ. 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/18-11-2014) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ περί
ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.Θ. και παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα’’ στους
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ.
5)

Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015), καθώς και την υπ’
αριθμ. πρωτ. 14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2605-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για το διορισμό του Συντονιστή.

6) Το αριθμ. πρωτ. A01/29-9-2017 έγγραφο του Ιδρύματος, με το οποίο υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία
μας τα εξής: α) Ο προϋπολογισμός έτους 2018 του Ιδρύματος, β) το από 29-9-2017 πρακτικό του

ΔΣ του Ιδρύματος, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός έτους 2018, γ) εισηγητική έκθεση επί
του προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Ελληνικής
Αιματολογικής Εταιρίας», παρουσιάζεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

1.1.

Έσοδα από δωρεά
που αφορά στην
οικονομική στήριξη
ιατρών αιματολόγων
(υλοποίηση σκοπού)

ΕΞΟΔΑ
60.000,00
1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.2. Έσοδα από δωρεές
φίλων του Ιδρύματος

85.000,00

1.1. Αμοιβή προσωπικού & εργοδοτικές
εισφορές

11.850,00

1.3. Έσοδα από δωρεές
φίλων του Ιδρύματος για
επιστημονική μελέτη έρευνα

40.000,00

1. 2. Αμοιβή λογιστή

4.650,00

2.1. Έσοδα από τόκους

500,00

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.1. Έξοδα ηλεκτρισμού
2.2. Τηλεπικοινωνίες

1.800,00
720,00

2.3. Αναλώσιμα, δραστηριότητες
(γραφική ύλη, έκδοση φυλλαδίων κλπ)
2.3.1. Γραφική ύλη, έντυπα
2.3.2. Έξοδα οργάνωσης
δραστηριοτήτων μαθημάτων ΕΑΕ
2.3.3. Επισκευή – συντήρηση
ιστοσελίδας
2.3.4. Έκτακτες επισκευές ακινήτουεπισκευές ηλεκτρονικού εξοπλισμού
2.3.5. Κοινόχρηστες δαπάνες ακινήτου
2.3.6 Αλληλογραφία
2.4 Διεξαγωγή Συνεδρίων

2.500,00

2.4.1. Έξοδα προβολής & οργάνωσης
2.4.2. Έξοδα μετακίνησης προέδρου και
μελών ΔΣ
2.4.3. Ενίσχυση ειδικευομένων
αιματολόγων με τεχνολογικό εξοπλισμό
2.4.4. Έξοδα προβολής δράσεων
δραστηριοτήτων και εθελοντισμού
2.4.5. Διεξαγωγή συνεδρίων

2.000,00

1.000,00
300,00
100,00
3.500,00
500,00

1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00

2.5 Έξοδα και Προμήθειες Τραπεζικών
Συναλλαγών

80,00

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΟΥ
3.1. Επιστημονική έρευνα, μελέτη

100.000,00

3.2. Ανανέωση Ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

45.000,00

4. Εισφορά 5‰ άρθρο 65 παρ 2 του ν
4182/2013

927,50

Σύνολο εξόδων 2017

182.927,50

Αποθεματικό για επόμενη χρήση

Σύνολο εσόδων

185.500,00 €

2.572,50

Σύνολο εξόδων

185.500,00 €

Με τις εξής επισημάνσεις:

2. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με

τις διατάξεις των

άρθρων 59, 60 και 73 του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και οι δαπάνες θα
καλύπτουν

πραγματικές

ανάγκες

οι

οποίες

θα

στηρίζονται

σε

νόμιμα

δικαιολογητικά.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 2 και 3 του Ν. 4182/2013 (1185/τ. Α΄/1009-2013)

"Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές

διατάξεις". «…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 οι διαχειριστές, που έδωσαν εντολή για την
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…………». Γενικά η
διάθεση των πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει της συστατικής πράξης, του Ν.
4182/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ
287/31-12-2013/τ. Α΄) και Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 /05-05-2014/τ.Α΄) και των άλλων
συναφών διατάξεων που ισχύουν σήμερα.

4. Για τις δαπάνες που αφορούν συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι
οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4261/2014, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 48 του Ν.
4182/2013.
5. Η εκμίσθωση των ακινήτων, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος, θα διενεργείται σύμφωνα με
την διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1, 42 και 24 του Ν.
4182/2013.

6. Για την σύναψη και εκτέλεση ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και λοιπών συμβάσεων,
παραλαβής έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 επ. και 45 του Ν.
4182/2013 (1185/τ. Α΄/10-09-2013) "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις".

7. Ο διαχειριστικός φορέας οφείλει να τηρεί όλα τα στοιχεία και βιβλία που προβλέπονται
από το άρθρο 73 του Ν. 4182/2013.

8. Για την επένδυση και τοποθέτηση κεφαλαίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
4182/2013.

9. Η μη τήρηση των διατάξεων του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ.185/Α΄/10-9-2013). «Κώδικας
κοινωφελών

περιουσιών,

σχολαζουσών

περιουσιών

και

άλλες

διατάξεις»

όπως

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013/τ.Α΄) και Ν.
4261/2014

(ΦΕΚ

107/05-05-2014/τ.Α΄)

επισύρει

τις

πειθαρχικές

κυρώσεις

που

προβλέπονται στο άρθρο 71 του Ν. 4182/2013,

Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της
Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Μακεδονίας

Θράκης

(http/www.damt.gov.gr

–

Iιστότοποι

Υπηρεσιών Α.Δ. > Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας .> Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Αναρτήσεις > Κοινωφελείς Περιουσίες>Ανακοινώσεις (Προϋπολογισμοί κ.λ.π.). 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 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
- Χρονολογικό Αρχείo

