
ΚΑΡΙΠΔΙΟΝ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ 

       ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ 2017 

ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

 Ο Πξνϋπνινγηζκόο  ηνπ Ιδξύκαηνο έηνπο 2017 πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ 

πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο ηνπ έηνπο θαη αλαιπηηθά εκθαλίδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν 

πίλαθα δηαθξηηά ζε ηέζζαξεο θαηεγνξίεο πνπ νη επηκέξνπο ινγαξηαζκνί αλαπηύζζνληαη 

θσδηθνπνηεκέλνη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Δζληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ. 

ε κηα δύζθνιε νηθνλνκηθά πεξίνδν κείσζεο ησλ εζόδσλ ιόγσ ηεο αδπλακίαο 

εθκίζζσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη δηακεξηζκάησλ, πξνβιέπνπκε :  

 

Σελ ακνηβή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ ηδξύκαηνο ζην Παλόξακα . 

Σελ ζύλδεζε κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη ηελ επηινγή εξεπλεηώλ-κειεηεηώλ 

κε ζθνπό ηελ αλάζεζε έξγνπ. 

 

Έηζη πξνϋπνινγίδνπκε : 

 

Α.-ΔΟΓΑ  207.099,55 € 

  1)Αδηάζεην ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο                                 149.374,99 € 

  2)Δίζπξαμε ελνηθίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Υαξηνζήκνπ) σο εμήο 

            Αθίλεην                                     Μηζζσηήο                                Δηήζην Μίζζσκα   

α)νδνύ Σζηκηζθή 93   - 1
νο

 νξ.            Α. Καξαγηάλλε                                      4.152,00 € 

β)νδνύ Σζηκηζθή 95   - 2
νο

 νξ.            Γ. Γξάλεο                                              5.640,00 € 

γ)νδνύ Σζηκηζθή 102 – 4
νο

 νξ.            Ρόθθνο, Υαιβαηδή, Παινπθίδνπ          9.075,36 € 

δ)νδνύ Σζηκηζθή 102 - 5
νο

 νξ.            Α. Κνπκπάξνο & ΙΑ Δ.Δ.                   5.283,60 € 

ε)νδνύ Σζηκηζθή 97 – 2
νο

 & 3
νο

 νξ.    Α. Κνπκπάξνο & ΙΑ Δ.Δ                  13.053,60 € 

  3)Πξνβιεπόκελα έζνδα από ελδερόκελε ελνηθίαζε θελώλ  

                 δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ                 20.000,00 € 

4)Σόθνη θαηαζέζεσλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο                                         20,00 €  

  5)Σόθνη πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο                 500,00 € 

 

Β.-ΔΞΟΓΑ  101.216,18 € 

  Σα ζεκαληηθόηεξα θνλδύιηα πξνβιεπόκελσλ εμόδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε θαη κε ηνπο 

ζηόχους-ζκοπούς (α, β & γ) ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη :  

α) Γαπάλε κηζζνδνζίαο, αθνύ πξνβιέπεηαη ε απαζρόιεζε εξγαδόκελσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

θηηξίνπ ζην Παλόξακα  θαη σο εθ ηνύηνπ ε πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ  ηνπ     Κωδ.60  -   9.505,00 € 

Πνην ζπγθεθξηκέλα, ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εηήζηεο απνδνρέο κίαο Βηβιηνζεθνλόκνπ (κε σξάξην 

κεξηθήο απαζρόιεζεο) ε νπνία πξνζιήθζεθε ζηηο 2-6-2010 .  

β) Έμνδα γηα ηελ πξνβνιή ησλ ζθνπώλ ηνπ ηδξύκαηνο θαη ησλ κειεηώλ πνπ ζα εθπνλεζνύλ                           

                                                                                                                Κωδ.  64.02.00 - 1.000,00 € 

γ)πλδξνκέο θαη εηζθνξέο ζε δηάθνξα έληππα (πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο θ.α.) ηεο ρώξαο καο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνύ                                                                                          Κωδ.  64.05.00 - 500,00 € 

δ)Γαπάλεο γηα  ηελ επηζθεπή-ζπληήξεζε ησλ αθηλήησλ κε ζθνπό λα γίλνπλ πξνζηηά πξνο 

ελνηθίαζε ζε  ελδηαθεξόκελνπο                                                             Κωδ. 62.07.01 –  8.000,00 € 

 

 



ε)πκπιεξσκαηηθά ησλ ζθνπώλ ζα είλαη θαη ηα θνλδύιηα πνπ ζα δαπαλεζνύλ γηα : 

  1)Υαξηόζεκν θαη ΟΓΑ Μηζζσκάησλ                                     Κσδ. 54            -     952,56 € 

  2)Ακνηβέο & έμνδα Γηθεγόξσλ – πκβνιαηνγξάθσλ             Κσδ. 61.00.00  -  3.000,00 € 

  3)     «               «     Σερληθώλ                                                  Κσδ. 61.00.02  -   2.000,00 € 

  4)     «               «     Λνγηζηώλ                                                 Κσδ. 61.00.06  -   2.000,00 € 

              5)     «               «     Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ                          Κσδ. 61.00.08  -     300,00 € 

              6)     «               «     Λνηπώλ Δι. Δπαγγεικαηηώλ                    Κσδ. 61.00.99   -  2.000,00 € 

  7)Ηιεθηξηθό ξεύκα, ύδξεπζε, ηειεπηθνηλσλίεο              

   Αζθάιηζηξα, ηαρπδξνκηθά                             Κσδ. 62            - 12.800,00 € 

  8)ΔΝΦΙΑ, Φόξνο Δηζνδήκαηνο, Δηζθνξά λ.4182/13             Κσδ. 63           -  46.288,62 € 

             9)Έληππα θαη γξαθηθή ύιε                                                      Κσδ. 64.07.00   -     200,00 € 

            10)Έμνδα δεκνζηεύζεσλ                 Κσδ. 64.09.01   -  1.000,00 € 

           11)Έμνδα εθζέζεσλ-επηδείμεσλ-εθδειώζεσλ                          Κσδ. 64.03.00   -  3.000,00 € 

            12)Τιηθά άκεζεο αλάισζεο δειαδή θαύζηκα, πιηθά 

                  θαζαξηόηεηαο θαη θαξκαθείνπ                                             Κσδ. 64.08     -    3.600,00 € 

           13)Γηάθνξα άιια έμνδα (θαζαξηόηεηα-θνηλόρξεζηα)              Κσδ. 64.98      -    5.000,00 €  

            14)Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδώλ                                                     Κσδ. 65.98.99 -         70,00 €                                            

 

Γ.-ΔΠΔΝΓΤΔΙ   4.500,00 €. 

  Σα ζεκαληηθά θνλδύιηα ηεο θαηεγνξίαο είλαη : 

α) Γαπάλε γηα ηελ δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ Γικηύων Δπικοινωνίας (απνηειεί ζηόχο-ζκοπό 

ηνπ Ιδξύκαηνο) Αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ,  ζπκπιεξσκαηηθώλ  ειεθηξνινγηθώλ θαζώο θαη γηα 

θηηξηαθέο επηζθεπέο                                                                                           Κσδ.11  -  3.000.00 € 

β) Γαπάλε γηα ηελ αγνξά θαηλνύξησλ επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαηάιιεινπ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία  ηνπ ηδξύκαηνο                                                                                 Κσδ.14  -  1.000,00 € 

β) Γαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ (νηθνλνκηθνύ θαη βηβιηνζεθνλνκίαο)                           

                                                                                                                           Κσδ. 16 -     500,00 € 

 

 

Γ.-ΝΔΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΗΝ 31/12/2017 – 101.383,37 € 

    Μεηά από ηηο παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο πξάμεηο, ζα πξνθύςεη ππόινηπν ην ππόινηπν ησλ 

101.383,37 €.  

 

 

     Θεζζαινλίθε …../09/2016 

 

 

    

             Ο Πξόεδξνο                                                                  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

   

   

   

   

   Σα Πξνζππνγξάθνληα Μέιε                                                             Ο Λνγηζηήο 

   

   

    


