
 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσεως 2021 του κληροδοτήματος 
«Γεωργίου Α. Βοστάνη». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα  
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
2. Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση  της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
3. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 τ.Α΄/2015), 
4. του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου», όπως ισχύει. 
5. Την υπ’ αριθ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα 
Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου. 
6. Την αριθμ. 32906/6-6-2017 Απόφαση Συντονιστή ΑΔ Αιγαίου(ΦΕΚ 2033/τ.Β/13-6-2017) « 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων 
και εγγράφων «με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 
7. Την αριθμ. 15333/14-3-2017 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Αιγαίου «Αναπλήρωση προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 
8. Την αριθμ. 31508/2-7-2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για 
«Άσκηση Παράλληλων Καθηκόντων». 
9. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α’/7-6-2010). 
10. Την αριθμ. 1001450/19/Α0006/8-1-2002 (ΦΕΚ 4/τ.Β/9-1-2002) κοινή Απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σε θέματα εποπτείας ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων».  
11. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/α’/10-09-2013) «Κώδικας 
Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».  
12. Την από 10-6-1929 μυστική  διαθήκη του Γ. Α. Βοστάνη. 
13. Το αριθμ. 25/15-10-2021 πρακτικό συνεδρίασης των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: 
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου με την 2η 
τροποποίηση του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος 
«Γεωργίου Α. Βοστάνη». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Εγκρίνουμε το αριθμ. 25/15-10-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του κληροδοτήματος Γεωργίου Α. Βοστάνη με το οποίο αποφασίστηκε η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος ως 

εξής: 

Μείωση του κωδικού εξόδων 0824.1 «Μεταφορές αγαθών» κατά 4.000,00 € και 

μηδενισμός του 

Μείωση του κωδικού εξόδων 0911.01 «Φόρος εισοδήματος 2020»» κατά 50.000,00 € 

και διαμόρφωσή του στο ποσό των 70.000,00 € 

Αύξηση του κωδικού εξόδων 1311.01 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού υλικού» κατά 

34.000,00 € και διαμόρφωσή του στο ποσό των 234.000,00 € 

Αύξηση του κωδικού εξόδων 1359 « Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού» κατά 

50.000,00 € και διαμόρφωσή του στο ποσό των 130.000,00 € 

Μείωση του κωδικού εξόδων 7131 «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» κατά 

30.000,00 € και διαμόρφωσή του στο ποσό των 20.000,00 € 

Κατόπιν αυτών ο προϋπολογισμός εγκρίνεται ως εξής: 

 

Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης   €   188.172,17 

Έσοδα τρέχοντος έτους                             €   681.082,04 

Σύνολο εσόδων                                      €   869.254,21 

Έξοδα έτους                                            €   742.569,66 

Πλεόνασμα                                             €   126.684,55 
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Kατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Κληροδοτήματος το Δ.Σ αυτού πρέπει να  
επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 
Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και ιδιαίτερα των   
παρακάτω: 
 
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 τρεις (3) μήνες πριν 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 αν 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 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 τον Οργανισμό του 
Ιδρύματος και του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10.09.2013) όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και οι δαπάνες θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και θα 
στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά. 

 
                                                                             Με εντολή Συντονιστή Α.Δ 

                                                      Η Αν. Γενική Δ/ντρια  
  Εσωτερικής Λειτουργίας 

      
 
 

                                                   ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ               
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