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ΘΕΜΑ: «Απολογισμός οικ. έτους 2019» 

Στη Λάρισα, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 

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

Κατσίγρα συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1884/18-11-2020 πρόσκληση της Αντιπροέδρου αυτού, η οποία 

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019.  

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Άννυ Ψάρρα-Αντιπρόεδρος, 2) Ιφιγένεια Σδούκου αναπλ. 

μέλος της κ. Βικτωρίας Λύτρα, 3) Βάιος Ζησόπουλος, 4) Μωυσή Αλέγρια 5) Σιλιντζή-

Λέκκα Αγορίτσα, 6) Σπανοπούλου Άννα, 7)  Κων/νος Σάββας- Γκαντάκας, 8) 

Τριανταφυλλιά Καζαντζή αναπλ. μέλος του κ. Μάριου Ξηρομερίτη 

Απουσίαζαν 1) ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Καλογιάννης, 2) ο κ. Αποστολάκης 

Ευάγγελος, 3) Βελισσαρίου Κων/νος  

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται οκτώ (8) από τα 

έντεκα (11) μέλη,  που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 

231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα» δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νόμιμου αριθμού των 

μελών του συμβουλίου, και εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων: 

http://www.katsigrasmuseum.gr/
mailto:dplarisas@yahoo.gr
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Η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναπτύσσοντας το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που είναι «Απολογισμός οικ. έτους 2019» και είπε: 

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

Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2019. Ακολουθεί η έκθεση καλλιτεχνικού έργου 

και των δράσεων και η έκθεση του οικονομικού απολογισμού της Πινακοθήκης για 

το έτος 2019: 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-

ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

Το έτος 2019 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό για το Μουσείο διότι ολοκληρώθηκε και 

παρουσιάστηκε η νέα, επανασχεδιασμένη έκθεση της Συλλογής Κατσίγρα (31-3-2029) 

με τίτλο «ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ//RECONNECT» με νέα μουσειολογική και 

μουσειογραφική μελέτη ακολουθώντας τις σύγχρονες πρακτικές έκθεσης των 

μουσειακών Συλλογών και εφαρμόζοντας σύγχρονα μέσα και θεωρίες. Η επανέκθεση 

της Συλλογής πραγματοποιήθηκε μετά από δεκάξι χρόνια από την έκθεσή της το 2003 

οπότε και εγκαινιάστηκε η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα 

στο κτίριο στη Νεάπολη Λάρισας. 

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από εισήγηση της 

Καλλιτεχνικής Επιτροπής, την πραγματοποίηση τεσσάρων εκθέσεων παραγωγές της 

Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα οι οποίες παρουσιάστηκαν 

στην αίθουσα «Ειρήνη Κατσίγρα»-μεγάλοι εκθεσιακοί- τέσσερις εκθέσεις στο αίθριο 

του 1ου ορόφου και μία έκθεση στοαίθριο το ισογείου.  

Επίσης, στο χώρο του φουαγιέ του αμφιθεάτρου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 

εκθέσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν, παράλληλα με τις 

εκθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο τόσο 

της μόνιμης έκθεσης της Συλλογής Κατσίγρα όσο και των περιοδικών εκθέσεων, 

ξεναγήσεις, αλλά και άλλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα της 

επικαιρότητας (πρόσφυγες, κλπ) με σκοπό την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και την 

κοινωνική συνοχή. 

Όλες οι εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι παράλληλες δράσεις 

υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ και έτυχαν της 

ανταπόκρισης του κοινού της πόλης, της ευρύτερης περιφέρειας αλλά και πανελλαδικά.  

Οι εκδηλώσεις ανάλογα με το χώρο στον οποίο παρουσιάστηκαν έχουν ως εξής: 
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Εκθέσεις 2019  

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΙΓΡΑ»  

1. «Επίμονες Χάρτινες Κυρίες» ατομική έκθεση του Α. Γιαννούτσου από 

14/12 2018 έως 31/1 /2019. 

Πρόκειται για την παρουσίαση διακοσίων περίπου επίτοιχων ιδιωμάτων ζωγραφικής, 

σχέδια και μικρά ξύλινα αντικείμενα, δημιουργίες των τελευταίων περίπου 15 ετών. 

Πρόκειται γενικότερα για έργα μιας μοντέρνας αισθητικής αντίληψης και εργασίας, 

που αναζητά μέσα από ποικίλους τρόπους έκφρασης, βιωματικού και χειρονομιακού 

κυρίως χαρακτήρα και υλικά μιας ευρύτερης γκάμας και επεξεργασίας, αισθητικούς 

συγκινησιακούς χώρους, αναπτύγματα νοσταλγικής και ενδοσκοπικής χροιάς, σ’ ένα 

δομημένο κόσμο αποκαλύψεων, σιωπών, στοχασμών και ψηλαφήσεων. 

Τη συγκεκριμένη παρουσίαση συνόδευσε δίγλωσσος κατάλογος. 

2. «Αναφορά στην Γκουέρνικα» ατομική έκθεση του εικαστικού 

Κυριάκου Κατζουράκη από 23/2 έως 21/4/2019 

Στην έκθεση αυτή του Κυριάκου Κατζουράκη, εκτέθηκαν έργα ζωγραφικά, και 

παρουσιάστηκαν  για πρώτη φορά στη Λάρισα και στη συνέχεια στο ΜΙΕΤ 

(Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας).  Παράλληλα με τη ζωγραφική ενότητα, ο 

Κυριάκος Κατζουράκης, ολοκλήρωσε την ταινία USSAK που πραγματεύεται 

αντίστοιχα ζητήματα και προβλήθηκε στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης 

Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019. 

3. Έκθεση «Παράλληλη Αφήγηση. Η μνήμη, η παράδοση και το 

ανθρώπινο το αποτύπωμα στην Συλλογή Κατσίγρα» από 18/5 έως 

30/9/2019 

Η έκθεση με τίτλο "Παράλληλη Αφήγηση", αναδέδειξε τα έργα της συλλογής που 

προέρχονται από αγορές-δωρεές και δημιούργησε ένα γόνιμο διάλογο με αυτά της 

επανασχεδιασμένης μόνιμης συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα με τίτλο "Επανασύνδεση". Η 

έκθεση κατέδειξε τον πλούτο της συλλογής της Πινακοθήκης, και περιλάμβανε έργα 

ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής Ελλήνων καλλιτεχνών και αναπτύχθηκε σε 

τρεις ενότητες: την Μνήμη, την Παράδοση και το Ανθρώπινο Αποτύπωμα. 
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Η έκθεση εντάχθηκε στις δράσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου 

Γ.Ι. Κατσίγρα για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (ICOM) 2019 με θέμα 

"Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης". 

4. «Γόρδιοι Δεσμοί» ατομική έκθεση του Στέργιου Στάμου από 

30/10/2019 έως 30 /2/2020 

Η έκθεση εντάσσεται στις εκθέσεις εννοιολογικής τέχνης και παρουσιάζει έργα που 

δουλειάς του Στάμου των τελευταίων χρόνων. Στην πρώτη, έκανε αναφορά στην 

πραγματικότητα που είναι δίπλα μας, τη ζούμε και τη βιώνουμε καθημερινά, τις 

περισσότερες, όμως, φορές αδιαφορούμε γι’ αυτήν, την προσπερνούμε και, 

ενστικτωδώς, την απωθούμε· έρχεται να «αφηγηθεί» μικρές, ανείπωτες ιστορίες, που 

μιλούν για τη ζωή και τον θάνατο, τον πόλεμο και τη βία, ιστορίες για απίστευτες 

συνθήκες μετακίνησης, εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης, για γεωγραφικές, φυλετικές, 

θρησκευτικές και πολιτισμικές διαχωριστικές γραμμές, για τις εκατόμβες των θυμάτων 

στα νερά της Μεσογείου, τις περιπέτειες χιλιάδων ανθρώπων στα παγωμένα κύματα 

του Αιγαίου, σε αναζήτηση μιας φαντασιακής «Γης της Επαγγελίας», για τον 

εγκλωβισμό τους σε δομές φιλοξενίας, αντιμέτωπους με την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, 

την απόρριψη. 

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, ο Στάμος επικεντρώθηκε στην Ελλάδα της κρίσης και 

των μνημονίων, της απώλειας της κοινωνικής συνοχής, των νοσηρών φασιστικών 

φαινομένων, της αποξένωσης και της αλλοτρίωσης, της διαρκούς ανασφάλειας, του 

αμφίβολου αγώνα επιβίωσης και της κατάρρευσης της μεσαίας τάξης, των σκληρών 

πολιτικών αποφάσεων και της αποκλεισμένης προοπτικής, αλλά και στην Ελλάδα της 

αναζήτησης νέων μορφών αλληλεγγύης, ενότητας και συνύπαρξης. 

ΑΙΘΡΙΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 

-Έκθεση «Συναγωνιστής -Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση» σε συνεργασία 

με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος  από 20/10/ 2018 -24/2/2019 

-Έκθεση με έργα επιλεγμένα μαθητών για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ελεύθερου 

Εργαστηρίου από 26/3 έως 30 /4/2019  

-Έκθεση «ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΙΙ» έργα από τις συλλογές Δωρεών -Αγορών  του Δήμου 

Λαρισαίων  από 5/2 έως 24/3/2019  
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-Έκθεση «Τα χρώματα σε νέες περιπέτειες» των μαθητών του Εργαστηρίου από 12/5 

έως 30/6/2019 

ΑΙΘΡΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

'Έκθεση φωτογραφίας  «Αντώνιος Γαλερίδης. Δώρημα καρδιάς» από 9/2 έως 

31/10/2019 

ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 

-Έκθεση φωτογραφίας «Λάρισα –Καππαδοκία». Οδοιπορικό στις πατρίδες του 

Ελληνισμού» από 2/10/2018 έως 17/2/2019  

-Έκθεση φωτογραφίας «Τάρταρος» του Γιάννη Αναστασάκη από 9/5 έως 19/5 /2019 

σε συνεργασία με τη φωτογραφική Λέσχη Λάρισας  

-Έκθεση «Συλλεκτικής Αφίσας»  από 13/6 έως 15/11/2019  

-Έκθεση φωτογραφιών «Η Αναστήλωση του Ιστορικού Μοναστηριού του Τιμίου 

Προδρόμου Ανατολής» από 16-11-2019 έως 10/01/2020 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Παράλληλα με την παρουσίαση των παραπάνω εκθέσεων και με σκοπό πάντα τόσο την 

ανάδειξη του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου όσο και την αλληλεπίδρασή του με 

την κοινωνία ως ένα ζωντανό κύτταρο αυτής πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες 

ξεναγήσεις για σχολεία στις οποίες συμμετείχαν περίπου 9.000 μαθητές της 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επίσης, οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν ενδεικτικά τα παρακάτω εκπαιδευτικά 

προγράμματα για παιδιά και ενήλικες καθώς και μία ξενάγηση μέσω skype για τους 

μαθητές του 2ου Σχολείου δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Λάρισας :  

- «Μη ξέρετε γιατί» με αναφορά στο έργο του Π. Μαθιόπουλου της Συλλογής 

Κατσίγρα με τίτλο «Προσωπογραφία αγοριού  

-«Ο ποταμός Πηνειός στην συλλογή Κατσίγρα» με αναφορά στα έργα του Δ.Γιολδάση 

της Συλλογής Κατσίγρα 

-«Η γυναίκα της υπαίθρου στην Συλλογή Κατσίγρα»  
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-«Ζήτω η Λευτεριά» με αναφορά στην ενότητα Αγωνιστικότητα της Συλλογής 

Κατσίγρα . 

-«Εισαγωγή στην τέχνη της εγκατάστασης» εκπαιδευτικό για ενήλικες στο πλαίσιο της 

περιοδικής έκθεσης «Γόρδιοι δεσμοί» 

 -Ξενάγηση μέσω skype  που οργανώθηκε για τους μαθητές του σχολείου 2ης ευκαιρίας 

Λάρισας 

 -Εκπαιδευτικό των ενηλίκων μαθητών του εργαστηρίου χαρακτικής της πινακοθήκης 

στο πλαίσιο της έκθεσης χαρακτικής του ιδρύματος Α. Τάσσος «Νέοι Χαράκτες» 

  -Εκπαιδευτικό «Ας ανακαλύψουμε την Γκουέρνικα» 

 -Εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου «Γιαννούλης Χαλεπάς»   

-Εκδήλωση- παρουσίαση της  αναστήλωσης της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου 

Ανατολής με ομιλίες σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας- 

Αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο 

Γ.Ι Κατσίγρα αποτελεί και το Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών & Εφαρμοσμένων 

Τεχνών το οποίο το έτος 2019 συμπλήρωσε 33 χρόνια αδιάληπτης λειτουργίας 

φιλοξενώντας κάθε έτος περί του 450 μαθητές (ενήλικες και παιδιά). 

Σκοπός του Ελεύθερου Εργαστηρίου είναι να οργανώσει κάθε δημιουργική 

προσπάθεια των νέων που ασχολούνται με τις καλές τέχνες και αυτών που βρίσκουν 

ευχαρίστηση στην καλλιτεχνική δημιουργία. Στο Ε.Ε της ΔΠΛ διδάσκονται 

ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική σε παιδιά και ενήλικες. 

Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στην εκδοτική δραστηριότητα της Δημοτικής 

Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα. Για την επανασχεδιασμένη έκθεση 

της Συλλογής Κατσίγρα εκδόθηκε δίγλωσσος κατάλογος των έργων με θεωρητική 

τεκμηρίωση από την επιμελήτρια. Επίσης, κάθε περιοδική έκθεση των μεγάλων 

εκθεσιακών χώρων συνοδεύθηκε από κατάλογο με θεωρητική τεκμηρίωση από τον 

εκάστοτε επιμελητή, ιστορικό της τέχνης. Για το έτος 2019, εκτός του καταλόγου της 

επανέκθεσης, εκδόθηκαν συνολικά άλλοι τέσσερις κατάλογοι.  
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της Αντιπροέδρου προς το Δ.Σ., για τον απολογισμό της Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού 

έτους 2019.  

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

Από την επεξεργασία του οικονομικού απολογισμού προέκυψε ότι το σύνολο των 

εσόδων που εισπράχθηκαν το 2019, έφτασε το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα δύο 

χιλιάδων τριακόσιων ενενήντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων  λεπτών (982.390,54) 

έναντι των 584.127,11 €, που είχαν εισπραχθεί το 2018, 814.498,92 € το 2017 και, 

772.662,39 € που είχαν εισπραχθεί το 2016. 

 

Τα τακτικά έσοδα προήλθαν από την επιχορήγηση του Δήμου Λαρισαίων,  είχαν 

προϋπολογισθεί  330.000,00 €  και εισπράχθηκαν τελικά  330.000,00  €  εισπράξαμε 

επίσης ποσό ύψους 330.000,00 €  που αφορούσε την επιχορήγηση έτους 2018 πού δεν 

είχε εισπραχθεί μέσα στο  2018 επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί ο ισολογισμός  του 

οικονομικού έτους 2017. Το ποσό της επιχορήγησης έτους 2018 εισπράχθηκε στις 

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

 

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 2019 στο ποσό των 63.654,07  και 

ήταν αυξημένα  σε σχέση με το 2018 62.979,43   κατά 674,64 ευρώ. 

 

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

δεν έγινε εφικτό να ξαναπιαστεί 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. 
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Τέλος τα έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, πωλήσεις και ενοικιάσεις χώρων Δ.Π.Λ. 

– Μ.Γ.Ι.Κ., για το 2019 ανήλθαν στο ποσό των 31.136,89€  αυξημένα  σε σχέση με το 

2018 27.664,31 κατά  (3.472,58 ), αντίστοιχα το 2015 και το 2013 είχαν εισπραχθεί 

19.210,31 και 11.785,79. 

 

Τα έσοδα υπέρ τρίτων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Δημόσιο κλπ.) ανήλθαν στο ποσό 

των 94.520,53 και οι τόκοι στο ποσό των 79,71€. 

 

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

πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019, έφτασε στο ποσό των 639.159,16 

€ αντίστοιχα δαπανήθηκαν ποσά ύψους 451.112,77 € το 2018, 383.470,73 και  

432.205,44 €  για το 2017 και το 2016 αντίστοιχα. 

 

Από το σύνολο των εξόδων ποσό 98.346,59 €   είναι οι αποδοχές του προσωπικού 

τακτικού και αορίστου (4 άτομα), αντίστοιχα το 2018 δαπανήθηκαν 99.605,84 € και το 

2017, 93.636.08 € (τέσσερα άτομα). 

 

Για τις λειτουργικές ανάγκες της Πινακοθήκης, τού εργαστηρίου  και την συντήρηση 

δαπανήθηκε το ποσό των 99.345,28 € ενώ το 2018 είχε δαπανηθεί το ποσό των 

68.217,37 €,  διετέθη επίσης το ποσό των 114.860,97 €  για τον εξοπλισμό και την 

ανακατασκευή των εκθεσιακών χώρων της Πινακοθήκης,  το αντίστοιχο  ποσό για το 

2018 ήταν 19.994,45€,  επίσης διετέθη το 2019  το ποσό  των 77.788,31 € για τις 

εκθέσεις και την οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το 

αντίστοιχο ποσό το 2018 ήταν 62.126,36 €   .  

 

Τέλος το ποσό των 39.448,35 € δαπανήθηκε για τη θέρμανση του κτιρίου, το  2018 είχε 

δαπανηθεί ποσό 32.517,26€ .  

 

Επίσης δαπανήθηκε ποσό 10.143,19 €  για την αγορά έργων τέχνης κι ειδών τέχνης για 

το πωλητήριο της Πινακοθήκης, τα αντίστοιχα ποσά για το 2018  το 2017και το  2016 

ήταν της τάξης των 4.188,95 €  5.503,65 €,  5.715,59 €.   
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Για τη λειτουργία του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, δαπανήθηκε το ποσό των 3.627,99 €. Για την δαπάνη των δασκάλων του 

Εργαστηρίου δαπανήθηκε το ποσό των  45.192,55 €.  Αντίστοιχα  το 2018 είχε 

δαπανηθεί ποσό 33.920,06 €. 

 

Τέλος τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο (Εφορία) απορρόφησαν ποσό 98.795,27 

€. Ενώ για τις οφειλές παρελθόντων χρόνων δαπανήθηκε το ποσό των 57.774,16 €, το 

2018 είχε δαπανηθεί το ποσό των 36.658,98 €.   

 

Το Χρηματικό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019 ανήλθε στο ποσό των 343.231,38  

€, έναντι των 133.014,34 € του 2018 και  το ποσό των 431.028,19 €  για το  2017. 
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Μετά την εισήγηση της κ. Αντιπροέδρου και τη σχετική συζήτηση έγινε ψηφοφορία 

κατά την οποία έξι (6) μέλη ψήφισαν ΝΑΙ και 2 μέλη η κ. Τριανταφυλλιά Καζαντζή 

(αναπλ. μέλος του κ. Μάριου Ξηρομερίτη) και η κ. Άννα Σπανοπούλου ψήφισαν 

ΛΕΥΚΟ.  

Κατόπιν αυτών  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 

 

Εγκρίνουν τον απολογισμό της Δ.Π.Λ. – Μ.Γ.Ι.Κ, του οικονομικού έτους 2019 όπως 

παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται: 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 982.390,54 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 639.159,16 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019: 343.231,38 

 
 

ΕΣΟΔΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

410.334,78 

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ   14.520,89 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

94.520,53 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ   ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

330.000,00 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 133.014,34 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 982.390,54 
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ΕΞΟΔΑ 
 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

98.346,59 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 87.615,94 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 34.956,31 

 

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 83.704,83 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

65.799,55 

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ          

    0,00 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

118.580,97 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Π.Ο.Ε.) 

57.774,16 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 92.037,15 

 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 343,66 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ              0,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 639.159,16 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

Λάρισα 24-11-2020                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. 

 

ΑΝΝΥ ΨΑΡΡΑ - ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ 
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