
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012.

ΕΣΟΔΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α'. Έσοδα Ακινήτων.
άρθρο 1. Μισθώματα αστικών ακινήτων.

1. Μισθώματα  διαμερίσματος  επιφάνειας  88  m2 επί  της  οδού  Πάρνηθας  24-26  και
Τροπαίων,  περιοχής  Κυψέλης  Αθηνών,  μήνες  12,  προς  235,00 €  το  μήνα,  σύνολο:
2820,00 €.

2. Μισθώματα  διαμερίσματος  επιφάνειας  78  m2 επί  της  οδού  Πάρνηθας  24-26  και
Τροπαίων,  περιοχής  Κυψέλης  Αθηνών,  μήνες  12,  προς  260,00 €  το  μήνα,  σύνολο:
3.120,00 €.

3. Μισθώματα  διαμερίσματος  επιφάνειας  44  m2 επί  της  οδού  Πάρνηθας  24-26  και
Τροπαίων,  περιοχής  Κυψέλης  Αθηνών,  μήνες  12,  προς  250,00 €  το  μήνα,  σύνολο:
3000,00 €. 

4. Μισθώματα ανωγείου οικίας οδού Λυκούργου 88, Σπάρτη, μήνες 12, προς 200,00 € το
μήνα, σύνολο: 2.400,00 €.

5. Μισθώματα ισογείου οικία οδού Λυκούργου 88, Σπάρτη, μήνες 12, προς 200,00 € το
μήνα, σύνολο: 2.400,00 €.

Σύνολο από μισθώματα ακινήτων: 13.740,00 €

ΚΕΦ. Γ'. Έσοδα καταθέσεων.
άρθρο 2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων
 Προϊόν τόκων κεφαλαίου 68.000€, : 2.000,00€
άρθρο 3. Τόκοι καταθέσεων όψεως ταμιευτηρίου.
 Προϊόν τόκων κεφαλαίου 11.000€ :   30,00€.
Σύνολο εσόδων από καταθέσεις: 2.030,00 €

Σύνολο εσόδων παρούσης χρήσης :  15.770,00 €
Περίσσευμα προηγούμενης χρήσης: 76.624,95 €
Σύνολο εσόδων:  92.394,95 €
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ΕΞΟΔΑ
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α'. Έξοδα διοίκησης και διαχείρισης περιουσίας.
           άρθρο 1. Μισθοί προσωπικού Γραφείου Ιδρύματος.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ. του ιδρύματος κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με την επιθυμία
του διαθέτη απαιτείται το ποσό των 2.200 €.

άρθρο 3: Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος.
Απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης, έκδοση φωτοτυπιών, κ.α.:
300 €.

άρθρο 4: Οδοιπορικά μελών του Δ.Σ.
Δαπάνη για τυχόν μετακινήσεις των μελών του Δ.Σ. για ρύθμιση των υποθέσεων του
ιδρύματος, απαιτείται το ποσό των 500€.

άρθρο 7: Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης.
Απαιτείται το ποσό των 1.600€.

Σύνολο εξόδων διοίκησης: 4.600 € 
ΚΕΦ. Β'. Έξοδα συντήρησης της περιουσίας.
άρθρο 1: Απαιτούμενη δαπάνη για τυχόν κάλυψη εξόδων συντήρησης των ακινήτων 

του ιδρύματος.
Απαιτείται το ποσό των   3.000  €.

άρθρο 3: Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί φόροι κλπ.
Απαιτείται το ποσό των 7.500,00 € για το οικονομικό έτος 2014.

Σύνολο εξόδων συντήρησης: 10.500,00 €
ΚΕΦ. Γ'. Έξοδα εκτέλεσης κοινοφελών σκοπών.
άρθρο 1: Χορήγηση Υποτροφιών.
Απαιτείται το ποσό των 8.200,00€ για τη χορήγηση υποτροφιών σε 4 το πολύ υποτρόφους.  Από
τους τρεις σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος  (ΦΕΚ αρ.
Φύλ. 642/20-7-1995, τ. Β’), ικανοποιείται μόνο ο πρώτος, ο οποίος είναι και ο μόνος εφικτός.
Όσον αφορά τον δεύτερο σκοπό τα μέλη του Δ.Σ. από παλαιότερες συνεδριάσεις είχαν κρίνει ότι
είναι ανέφικτο να συγκατοικήσουν τέσσερις με πέντε υποτρόφους στο ίδιο διαμέρισμα, επιφάνειας
70 τ.μ. Επιπλέον είναι προτιμότερο για το Ίδρυμα τα έσοδα που εισπράττει από τα ενοίκια να τα
δώσει σε χρηματική υποτροφία. Τέλος για τον τρίτο σκοπό, το Δημοτικό Σχολείο Αναβρυτής έχει
κλείσει  εδώ και  πολλά χρόνια,  εξαιτίας  της έλλειψης παιδιών,  με συνέπεια να μην μπορεί  να
ικανοποιηθεί και αυτός, το δε κτίριο ανήκει πλέον στο Δήμο Σπάρτης.

ΚΕΦ. Δ'. Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος.
άρθρο 1: Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη.

Απαιτείται το ποσό των  600€.
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Ε' (δις). Λοιπά Έκτακτα έξοδα.
άρθρο 2: Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα.

Απαιτείται το ποσό των  494,95€.

ΙΙΙ. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
       ΚΕΦ.  ΣΤ. Τοποθετήσεις επενδύσεις κεφαλαίων
              άρθρο 3: Αγορά χρεογράφων
                     Κεφάλαιο ύψους 68.000 € θα τοποθετηθεί σε προθεσμιακή κατάθεση ενός έτους.

Σύνολο εξόδων:  92.394,95 €
            Πλεόνασμα – έλλειμμα χρήσης: 0 €
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