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ΑΠΟ ΤΟ 11 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

Περίληψη: «Απολογισμός οικ. έτους 2018» 

Στη Λάρισα  στις 19/07/2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα 

συνεδρίασε, ύστερα από την πρόσκληση της Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε 

σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).  

Παρόντες: 1) Άννυ Ψάρρα-Περίφανου, 2)  Βικτωρία Λύτρα, 3) Χρήστος Τσόκανος, 4) 

Βάιος Ζησόπουλος, 5) Βασιλική Μπαμπουκλή, 6) Μάρθα Αρταπυρίδου. 

 Απόντες: 1) Απόστολος Καλογιάννης, 2) Βασιλική Μητράκου, 3)Κατερίνα Γκρίμπα, 

4) Αθανάσιος Χατζηαβραάμ, 5) Ελένη Διβάνη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται έξι (6) μέλη- σε 

σύνολο αριθμού ένδεκα (11) Συμβούλων ήταν παρόντες οι έξι, που αποτελούν την 

απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 

Η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναπτύσσοντας το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που είναι «Απολογισμός οικ. έτους 2018» και είπε: 

Κύριοι Σύμβουλοι, σήμερα θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε τον απολογισμό της 

Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2018. Ακολουθεί η έκθεση της Αντιπροέδρου 

προς το Δ.Σ., για τον απολογισμό της Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2018. 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2018 

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα 
Αρ.Πρ. : 1586 / 1359 
Ημ.Πρ. : 25/07/2019

http://www.katsigrasmuseum.gr/
mailto:dplarisas@yahoo.gr
ΑΔΑ: ΨΒΗ0ΟΕ78-ΟΕΒ



 

 

 

 

Από την επεξεργασία του οικονομικού απολογισμού προέκυψε ότι το σύνολο των 

εσόδων που εισπράχθηκαν το 2018, έφτασε το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα 

τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (584.127,11) έναντι 

των 814.498,92 €, που είχαν εισπραχθεί το 2017, 772.662,39  € το 2016 και 

667.419,07, που είχαν εισπραχθεί το 2015. 

Από τα τακτικά έσοδα δεν εισπράχθηκε η  επιχορήγηση του Δήμου Λάρισας,  ύψους  

330.000,00 €,  επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί ο ισολογισμός  του οικονομικού έτους 

2017. Το γεγονός αυτό δεν επηρέασε την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς το 

σκέλος των δαπανών μιας και από το προηγούμενο έτος είχε μεταφερθεί χρηματικό 

υπόλοιπο ύψους (431.028,19) ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης έτους 2018 

εισπράχθηκε στις 18/2/2019 με το υπ αριθμ. Α/13 γραμμάτιο είσπραξης της ΔΠΛ – 

ΜΓΙΚ, ας σημειωθεί ότι παρά την μη είσπραξη της επιχορήγησης στις 31 Δεκεμβρίου 

του 2018 υπήρχε στο ταμείο χρηματικό υπόλοιπο ύψους 133.014,34  € . 

 

Τα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών προέρχονται στο 

σύνολό τους από τα έσοδα του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & 

Εφαρμοσμένων Τεχνών (εγγραφές & δίδακτρα μαθητών) και ανήλθαν για το 2018 

στο ποσό των 62.979,43  και ήταν αυξημένα  σε σχέση με το 2017 62.055,29 κατά 

924,14ευρώ. 

Το αντίστοιχο ποσό το 2011 σημείο αναφοράς λόγω κρίσης ήταν 81.996,04 ποσό που 

δεν έγινε εφικτό να επιτευχθεί  λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των οικογενειών 

των μαθητών/ιών, αλλά και της μείωσης του ποσού που καταβάλλουν οι μαθητές/ιες 

πλέον για δίδακτρα. 

Βέβαια παρατηρήθηκε μετά την μεγάλη απώλεια εσόδων (μαθητών /ιων) τα έτη 

2012, 2013, 2014 μια αύξηση για το έτος 2016 και 2017 (μαθητών/ιων) που 

εγγράφονται στο εργαστήρι. 

 

Τέλος τα έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, πωλήσεις και ενοικιάσεις χώρων Δ.Π.Λ. 

– Μ.Γ.Ι.Κ., για το 2018 ανήλθαν στο ποσό των 27.664,31€  αυξημένα  σε σχέση με το 

2017 21.123,30 κατά  (6.541,01 ), αντίστοιχα το 2015 και το 2013 είχαν εισπραχθεί 

19.210,31 και 11.785,79. 
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Τα έσοδα υπέρ τρίτων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Δημόσιο κλπ.) ανήλθαν στο ποσό 

των 62.396,25 και οι τόκοι στο ποσό των 85,93€. 

 

Από την επεξεργασία του απολογισμού προέκυψε, ότι το σύνολο των εξόδων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2018, έφτασε στο ποσό των 

451.112,77€ αντίστοιχα δαπανήθηκαν ποσά ύψους 383.470,73 € 432.205,44 €  για το 

2016. 

 

Από το σύνολο των εξόδων ποσό 99.605,84 € είναι οι αποδοχές του προσωπικού 

τακτικού και αορίστου (4 άτομα), αντίστοιχα το 2017 δαπανήθηκαν 93.636,08 € και 

το 2016, 111.955,82 € (τέσσερα άτομα). 

 

Για τις λειτουργικές ανάγκες της Πινακοθήκης και την συντήρηση δαπανήθηκε το 

ποσό των 68.217,37 € ενώ το 2017 είχε δαπανηθεί το ποσό των 50.42923 €,  διετέθη 

επίσης το ποσό των 19.994,55  € για τον εξοπλισμό της Πινακοθήκης,  το αντίστοιχο  

ποσό για το 2017 ήταν 11.980,29 €, το ποσό των 18.848,00 διετέθη για 

ανακατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο (παγκάκια, μάρμαρα κλπ) επίσης διετέθη το 

2018  το ποσό  των 62.126,36 € για τις εκθέσεις και την οργάνωση συνεδρίων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το αντίστοιχο ποσό το 2017 ήταν 29.924,39.  

 

Τέλος το ποσό των 32.517,26 € δαπανήθηκε για τη θέρμανση του κτιρίου, το  2017 

είχε δαπανηθεί ποσό 30.038,28€ .  

 

Επίσης δαπανήθηκε ποσό 4.188,95 € για την αγορά έργων τέχνης κι ειδών τέχνης για 

το πωλητήριο της Πινακοθήκης, τα αντίστοιχα ποσά για το 2017 και το  2016 ήταν 

της τάξης των  5.503,65 €,  5.715,59 €   

 

Για τη λειτουργία του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, δαπανήθηκε το ποσό των 4.050,41 €. Για την δαπάνη των δασκάλων του 

Εργαστηρίου δαπανήθηκε το ποσό των  33.920,06 €.  Αντίστοιχα  το 2017 είχε 

δαπανηθεί ποσό 48.686,45 €. 
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Τέλος τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο (Εφορία) απορρόφησαν ποσό 

98.795,27 €. Ενώ για τις οφειλές παρελθόντων χρόνων δαπανήθηκε το ποσό των 

36.658,98 €.  το 2017 είχε δαπανηθεί το ποσό των 29.737,67  €.   

 

Το Χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2018 ανήλθε στο ποσό των 

133.014,34 €, έναντι των 431.028,19 € του 2017 και  το ποσό των 340.456,97 €  το  

2016  
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική συζήτηση 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον απολογισμό της Δ.Π.Λ. – Μ.Γ.Ι.Κ, του οικονομικού έτους 2018 όπως 

παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται: 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 584.127,11 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 451.112,77 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018: 133.014,34 
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ΕΣΟΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 99.605,84 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 72.603,79 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 17.382,84 

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 56.203,11 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 45.782,34 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  0,00 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

60.574,09 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 36.658,98 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 62.136,28 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 165,50 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 451.112,77 
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Πιστό αντίγραφο                                               

Λάρισα  25/7/2019 

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Άννυ Ψάρρα-Περίφανου 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ 80.182,56 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ   10.547,11 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

62.369,25 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 431.028,19 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 584.127,11 
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