
ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

 

                    ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31-12-2016 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ηδξύκαηνο όπσο απηά ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκό έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο : 

 

              ΔΗΓΟ                                                                                               ΑΞΗΑ           

Α.-ΟΗΚΟΠΔΓΑ 

1)Οιπκπηάδνο-Φ.Γξ. η.κ. 244,00                                                         350.178,92 € 

2)26
εο

 Οθησβξίνπ η.κ.1410,44                                                          1.026.287,72 € 

                                                                         ζύλνιν                      1.376.466,64 €    

Β.-ΑΓΡΟΗ  

1)Παλνξάκαηνο η.κ. 25.547,00                                                          1.348.881,60 € 

2)Δπαλνκήο η.κ. 200.000,00Υ0,005                                                         2.700,00 € 

3)Γεξαθηλήο η.κ. 14.022,00Υ0,10                                                             1.096,98 € 

                                                                         ζύλνιν                       1.352.678,58 € 

Γ.- ΚΣΗΡΗΑ 

1)Παλνξάκαηνο - θύξην θηίξην η.κ. 1365,06                                         866.867,70 € 

2)Παλνξάκαηνο - κνλνθαηνηθία η.κ. 144,00                                           72.576,00 € 

2)Οιπκπηάδνο-Φ.Γξαγνύκε 

   4 όξνθνη  η.κ. 543,29                                                                         185.051,86 €   

3)26
εο

 Οθησβξίνπ 

   Ηζόγεην η.κ. 624,74                                                                             772.888,57 € 

4)26
εο

 Οθησβξίνπ 

   Ηζόγεην η.κ. 255,16                                                                             335.394,47 € 

4)Γηακ.Σζηκηζθή 93-1
νο

 νξ. η.κ.  82,00                                                 101.844,00 € 

5)   «           «       95-2
νο

 νξ. η.κ.107,55                                                 134.157,87 € 

6)   «           «       95-8
νο

 νξ η.κ. 150,00                                                 212.445,00 € 

7)   «           «       95-Απνζήθε η.κ.3,00                                                       990,00 € 

7)   «           «       97-2
νο

 νξ.η.κ.151,85                                                  151.534,15 €   

8)   «           «       97-3
νο

 νξ.η.κ.151,85                                                  151.534,15 €   

9)   «           «     102-4
νο

 νξ.η.κ 180,00                                                  187.790,40 €  

10) «           «     102-5
νο

 νξ.η.κ 100,84                                                  109.778,46 € 

                   ζύλνιν                      3.282.852,63 € 

Οη ηηκέο είλαη πξνζδηνξηζκέλεο βάζεη ησλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ πνπ ηζρύνπλ ηελ   

31-12-2016 (βάζεη εθθαζαξηζηηθνύ ΔΝΦΗΑ 2016) 

 

Γ.- ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ 

Αθνξά ηελ αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ (δίθηπα Ζ/Τ θαη 

αζθάιεηαο θηηξίνπ, ππξόζβεζε, ππξαλίρλεπζε)                                   100.619,01 € 

 

Δ.- ΔΠΗΠΛΑ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Αθνξά 

1) ηελ επίπισζε ηνπ θηηξίνπ Παλνξάκαηνο ζε βηβιηνζήθεο,                              

γξαθεία θ.α. (αξρηθή εθηίκεζε ησλ επίπισλ πνπ                                                   

πεξηήιζαλ ζηελ πεξηνπζία ηνπ ηδξύκαηνο ην 2004)                            210.000,00 € 

2) ηελ ζπιινγή 15.000 ηόκσλ βηβιίσλ                                                160.000,00 €  

3) ηε ζπιινγή εηθόλσλ, αγηνγξαθηώλ θαη ραξηώλ                                40.000,00 € 



4) έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο (Ζ/Τ θαη ζπγθξνηήκαηα)                                       

πνπ απνθηήζεθαλ από ην 2004 έσο ζήκεξα)       24.169.59 €   

          ζύλνιν                                434.169.59 €  

Από ηελ ζπιινγή ησλ βηβιίσλ θαη ησλ εηθόλσλ νξηζκέλα είλαη κε ππνινγίζηκεο 

αμίαο ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο θαη ηεο παιαηόηεηάο ηνπο θαη γηα απηό ζα απαηηεζεί ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ηνπο από εηδηθνύο πεξί απηά. 

 

Σ.- ΥΡΔΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

Πξόθεηηαη γηα ηα αλείζπξαρηα ελνίθηα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ,  

γηα ηα νπνία έρεη θηλεζεί δηθαζηηθά ην Ίδξπκα                                    88.348,62 € 

 

Ε.- ΣΑΜΔΗΟ 

Αθνξά ην ππόινηπν ηακείνπ ηελ 31-12-2016                                            145,41€ 

 

Ζ.- ΚΑΣΑΘΔΔΗ Δ ΣΡΑΠΔΕΔ 

Αθνξά ην θαηαηεζεηκέλν ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ππόινηπν ησλ  

νηθνλνκηθώλ δνζνιεςηώλ ηνπ Ηδξύκαηνο κέρξη ηελ 31-12-2016   199.010,49 €   

  

Θ.- ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

     Από θόξνπο ηέιε 

-Πξόθεηηαη γηα ην εηζπξαρζέλ ραξηόζεκν ελνηθίσλ πνπ ζα απνδνζεί  

εληόο ηνπ έηνπο 2017                                                                                888,48 € 

    Από ππνρξεώζεηο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο 

-Πξόθεηηαη γηα ην Η.Κ.Α. κελόο Γεθεκβξίνπ θαη Γώξνπ Υξηζηνπγέλλσλ                    

πνπ ζα απνδνζεί εληόο ηνπ έηνπο 2017 (ηέιε Ηαλνπαξίνπ)                      450,17 € 

   Από ππνρξεώζεηο ζε πξνκεζεπηέο 

-Πξόθεηηαη γηα ππνιεηπόκελν πνζό ακνηβήο δηθεγόξνπ πνπ ζα  

απνδνζεί αξρέο ηνπ έηνπο 2017                                                                  66,00 € 

 

   Από εγγπήζεηο ελνηθίσλ  

-Αθνξά εηζπξαρζείζεο εγγπήζεηο από ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ       27.315,00 €  

 

        

      

Η.- ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Όπνπ εκθαλίδεηαη ε θαζαξή  νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Ηδξύκαηνο 

-ε θαηαβεβιεκέλν Κεθάιαην Παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  6.635.135,07 € 

-πλ ην αδηάζεην ππόινηπν ρξήζεο 2016                                          170.436,25 € 

       

    

 Θεζζαινλίθε 31-12-2016 

                                      

           Ο Πξόεδξνο                    Ο Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

 

 Σα Μέιε                       Ο  Λνγηζηήο 

           


