
Κλθροδότθμα «Εμμανουιλ. Ι. Αλτιναλμάηθ»  
Λ.Δθμοκρατίασ 240 , 68100 Αλεξανδροφπολθ   
 

ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

για τον προχπολογιςμό φορολογικοφ έτουσ 2021  

του κληροδοτθματοσ «Εμμανουθλ Ι. Αλτιναλμάζη» 

 

ΠΕΡΙΟΤΙΑ : Α' ΑΚΙΝΗΣΑ 
  1.Ακίνθτα επί τθσ οδοφ 14θσ Μαίου 19 κ Βενιηζλου Αλεξανδροφπολθ 

α. Γραφείο Γ-1 3ου ορόφου 47,37τμ πλιρθ κυριότθτα (331,52€ Χ 12 μινεσ) 3.978,24 

β. Γραφείο Γ-2 3ου ορόφου 44,50τμ πλιρθ κυριότθτα (362,60€ Χ 12 μινεσ) 4.351,20 

γ. Γραφείο Γ-3 3ου ορόφου 24,00τμ πλιρθ κυριότθτα  0,00 

δ. Κατάςτθμα Κ-2 ιςογείου 21,00τμ κ ΒΧ 18,87τμ πλιρθ κυριότθτα (476,56€ Χ 12 μινεσ) 5.718,72 

ε. Κατάςτθμα Κ-4 ιςογείου 22,50τμ κ ΒΧ 20,47τμ πλιρθ κυριότθτα (497,28€ Χ 12 μινεσ) 5.967,36 

Στ. Ενοίκια προθγοφμενων ετϊν καταβλθκζντα ςτο ζτοσ (350,00€ Χ 12 μινεσ)  

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 20.015,52 

   ΚΕΦ.Β' ΕΟΔΑ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 
  α. Τόκοι κατακζςεων  Προκ/κου  λογ/μου  ΕΤΕ (306) λιξθσ  xx/xx/xxxx 690,00 

  ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 0,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  20.705,52 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021 ΕΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

    
Ι. Έςοδα 2021    
  α. από μιςκϊματα ακινιτων 20.015,52   
  β. από μιςκϊματα παρελκόντων ετϊν 0,00   
  γ. από τόκουσ κατακζςεων 690,00   
  δ. από εγγφθςθ μίςκωςθσ       

Γενικό Σφνολο Ι   20.705,52  

ΙΙ. Έξοδα 2021    
Α. Έξοδα διοίκηςησ και διαχείριςησ περιουςίασ    5.000,00 
   1.  για αμοιβι γραμματζωσ  3.000,00   
   2.  για αμοιβι λογιςτι  1.500,00  
   3.  για διάφορα αναλϊςιμα γραφείου  300,00  
   4.  ενθμζρωςθ - ανανζωςθ ιςτοςελίδασ (site)  200,00  

Β. Έξοδα ςυντήρηςησ και αξιοποίηςησ περιουςίασ    8.129,32 
   1.  για αμοιβι νομικϊν  2.200,00  
   2.  για επιςκευζσ ακινιτων  300,00  
   3.  για φόρουσ τζλθ  5.329,32  
   4.  για προκθρφξεισ δθμοπραςιϊν - υποτροφιϊν  300,00  

Γ. Έξοδα εκτζλεςησ κοινοφελών ςκοπών    2.700,00 
   1.  για υποτροφίεσ   2.700,00    

Γενικό Σφνολο ΙΙ   15.829,32 

Πικανό Πλεόναςμα ζτουσ 2021   4.876,20 

 

Ακίνθτα 

Τα ζςοδα από ακίνθτα που αναφζρονται ςτον παραπάνω πίνακα προκφπτουν από τα ιδιωτικά 

ςυμφωνθτικά που ζχουν υπογραφεί ι κα υπογραφοφν και κατατεκοφν ςτθν αρμόδια ΔΟΥ ι ςτο ςφςτθμα 

taxisnet. Δεν υπάρχουν πλζον οφειλόμενα ενοίκια προθγοφμενων ετϊν. Πικανόν λόγο πανδθμίασ να 

υπάρξουν μεταβολζσ, μειϊςεισ, ςτθν καταβολι των ενοικίων, και πάντοτε ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

νομοκεςίεσ. 



Κλθροδότθμα «Εμμανουιλ. Ι. Αλτιναλμάηθ»  
Λ.Δθμοκρατίασ 240 , 68100 Αλεξανδροφπολθ   
 

 

Ζςοδα κατακζςεων 

Ζςοδα κατακζςεων κα υπάρξουν εφόςον μετά τθ λιξθ του ιδθ υπάρχοντοσ προκεςμιακοφ λογαριαςμοφ 

κα ανανεωκεί πικανότατα για ζνα ακόμθ ζτοσ. Μζχρι τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ δεν ζχει 

αποφαςιςτεί θ ανανζωςθ ι όχι του προκεςμιακοφ λογαριαςμοφ.   

 

Ζξοδα 

Στον πίνακα των εξόδων το ποςό των φόρων – τελϊν περιλαμβάνει όλουσ τουσ φόρουσ που κα 

προκφψουν εντόσ του 2021 ζπειτα από τθν υποβολι τουσ, όπωσ , ΕΝΦΙΑ – Φόροσ ειςοδιματοσ – Φόροσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και Χαρτόςθμο μιςκωμάτων. 

Λόγω διοικθτικϊν προβλθμάτων, δεν πραγματοποιικθκαν και δεν κα πραγματοποιθκοφν οι πλθρωμζσ 

αρκετϊν εξόδων, όπωσ θ αμοιβι λογιςτι, θ αμοιβι γραμματζωσ, θ αμοιβι νομικοφ ςυμβοφλου και 

λοιπϊν λειτουργικϊν εξόδων, κοινόχρθςτα, ανανζωςθ ιςτοςελίδασ, αποφαςίςτθκε θ εξόφλθςι τουσ να 

πραγματοποιθκεί εντόσ του επόμενου ζτουσ από τθ νζα διοίκθςθ. 

 

Παρατθριςεισ 

Τα ζςοδα και οι δαπάνεσ που κα πραγματοποιθκοφν είναι αναγκαία και απαραίτθτα για τθ ςωςτι 

λειτουργία του Κλθροδοτιματοσ κακϊσ και τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν για  τθ οποία ςυςτάκθκε.  

 

 

 

 

     Ο Πρόεδροσ Δ.Σ.      Η Γραμματζασ           Η Ταμίασ               Ο Λογιςτισ 

 

 

 

    Μαραηίδθσ Δθμ.                         Καϊταρτηι Λαμ.                 Οφτςιου Αθδόνα            Παπαναςταςίου Διμ. 


