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Από το πρακτικό της 4/16-9-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ» - ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 

Αριθμ. Απόφασης  13/2021 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

Έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού  και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού 

έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου 

Καλαμαριάς 
 

Στη Καλαμαριά, 16-9-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4:00 μ.μ., συνήλθε στην 4η τακτική 

συνεδρίαση (η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω των 

μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ» - ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 

ύστερα από την 217/6-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Παύλου Καλεμκερή, που 

επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 95  & 234 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. 

(Ν 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114/Α/2006). 

 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη 

ψήφισαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εννέα (9), δηλαδή : 

 

                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Καλεμκερής Παύλος  

2. Καλεμκερή Κλειώ 

3. Βλασακίδης Ευστράτιος 

4. Μιλωνίδης Νικόλαος 

5. Καραγκιόζης Ελευθέριος 

6. Δεληγιάννης Θεόδωρος 

7. Αντωνούδη – Ιωαννίδου Ολυμπία 

8. Κασαπίδου Φωτεινή 

9. Τσαμούτη Αικατερίνη 

 

     

 

 

 

 

 

 

άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Παύλου  Καλεμκερή. 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισμένη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 46866/24-12-2015 

απόφαση Δημάρχου Καλαμαριάς, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Καλαμαριάς, Τζανίδου Αθηνά, 

ΠΕ- Οικονομικού-Λογιστικού, ως ειδική γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών. 

  

 Ο κ. Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, με 

τίτλο «Έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού  και αποτελεσμάτων χρήσεως 

οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» 

Δήμου Καλαμαριάς», έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ΄ αριθμόν 216/6-9-2021 εισήγησή του, που 

έχει ως εξής: 

 
        Κυρίες και κύριοι, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4257/2014 

(ΦΕΚ Α.93/14-04-2014) «Οικονομικά θέματα Ο.Τ.Α.», ορίζεται ότι οι διατάξεις του 

π.δ.315/1999 (Α’ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος 

και Αναλυτικής Λογιστικής-Κοστολόγησης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα νομικά 
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πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών 

επιτροπών. Ομοίως , εφαρμόζονται κατ’ αναλογία από τους ανωτέρω φορείς , οι διατάξεις της 

παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006(Α’ 114), στην περίπτωση που η ταμειακή τους 

λειτουργία δεν διεξάγεται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει. 

      Κατ’ αναλογία  λοιπόν σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του 

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α.114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ορίζονται οι 

διαδικασίες για την σύνταξη , κατάρτιση και έγκριση του απολογισμού , ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους που έληξε. 

 
        Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι έως το τέλος Μαΐου η ταμειακή υπηρεσία του 

Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της 

διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε . Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός 

της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175 . Η 

Οικονομική Επιτροπή αφού παραλάβει τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία, προελέγχει και 

υποβάλλει τον απολογισμό ,τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με την έκθεσή 

της στο δημοτικό συμβούλιο . 

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως , πριν την υποβολή τους στο δημοτικό 

συμβούλιο , ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή . 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται , για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους ,να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή – 

λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  

(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  

προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που 

ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές 

αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο 

ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό 

σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, 

λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις 

παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 

ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  

καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον 

έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η 

έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και 

στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 
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Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και 

τον  ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής  

αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και  

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό  

συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  

καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  

συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του  

αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  

αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. 

Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη  

συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει 

τον  ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 

Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  

ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του 

ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό 

Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που 

προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  

επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και  

παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  

απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε 

μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α.68) 

«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις», η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των 

προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. 

α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ 

βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, 

στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες 

περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του Ν.3548/2007. Σε περίπτωση που δεν 

εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει 

την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.  

Επειδή το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρ.Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς έχει χαρακτηρισθεί ως 

φορέας γενικής κυβέρνησης και έχει υποχρέωση να τηρεί τις διαδικασίες και τα βιβλία της 
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διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου , με την υπ’ αριθμ. 214/15-10-2020 απόφαση του 

Προέδρου ορίστηκε ο κ. Μπάκας Χρήστος (ΑΜ ΣΟΕΛ 49011) ως ορκωτός ελεγκτής – 

λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και η κ. Σαλπιγκίδου 

Γεωργία (ΑΜ ΣΟΕΛ 66571) ως αναπληρώτρια του.  

 

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη : 

 

1. το άρθρο 163 παρ.1,2,3,4,5 του N. 3463/2006, 

2. το άρθρο 33 του Ν.4257/2014, 

3. το άρθρο 6 παρ. 7 του N. 3548/2007, 

4.  την υπ’ αριθ. 214/2020 απόφαση του Προέδρου με την οποία ορίστηκε ο ορκωτός 

ελεγκτής – λογιστής και η αναπληρώτρια του , 

5. τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού 

έτους 2020  

6. το προσάρτημα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020,  

7. τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα, το υπ.αριθμ.8933/17.03.2021 πρωτόκολλο 

παράδοσης & παραλαβής της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμαριάς. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται: 

 
 

1. Να εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού 

έτους 2020 καθώς και τον απολογισμό του 2020 , του Μουσείου 

Φωτογραφίας, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας απόφασης. 

2. Να συντάξει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και να 

υπογράψει αυτή μετά από τον έλεγχο των λογαριασμών . 

3. Να εγκρίνει την ανάρτηση του ισολογισμού , του απολογιστικού πίνακα                         

και της παρούσας απόφασης στο δικτυακό τόπο του Μουσείου Φωτογραφίας, 

μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές.  

4. Να εγκρίνει τη δημοσίευση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 

του οικονομικού έτους 2020 καθώς και του απολογιστικού πίνακα σε μία 

τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται 

στα όρια του νομού που εδρεύει το Μουσείο Φωτογραφίας, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές (N.3548/07, άρθρο 6 

παρ 7).  

5. Να εγκρίνει την αποστολή των σχετικών αποφάσεων και των δικαιολογητικών 

που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
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Στην συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου Καλαμαριάς και υπεύθυνη για την τήρηση 

του Διπλογραφικού του Μουσείου Φωτογραφίας, Κα Χασαπίδου Πηνελόπη (ΠΕ Οικονομικό 

Λογιστικό με Α.Μ Αδείας ΟΕΕ 6009 Α΄ τάξης), καθώς επίσης και  ο Κος Χρήστος Μπάκας, ο 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ που ανέλαβε τον έλεγχο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων του Μουσείου της διαχειριστικής χρήσεως 2020. Οι ανωτέρω, 

παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία, έδωσαν διευκρινήσεις και απάντησαν στις απορίες των 

μελών του Δ.Σ. του Μουσείου. 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού πήρε υπόψη: 

1. Tην ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και 

2. Τις σχετικές διατάξεις 

3. Τις έγγραφες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ, στις 

οποίες τα οκτώ μέλη απάντησαν ΥΠΕΡ και το ένατο, η Κα Τσαμούτη Αικατερίνη ΛΕΥΚΟ, 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 

1.  Την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων της διαχείρισης οικονομικού έτους 2020 και 

αναλυτικότερα: 

 

Α) Τα έσοδα (εισπράξεις) του Μουσείου ανήλθαν στο ποσό των 253.674,47€ και αναλύονται σε 

έκτακτα ανειδίκευτα 33.529,72€, σε έκτακτα ειδικευμένα 11.000,00€ και σε τακτικά 

209.144,75€ (συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου).  

 

Β) Τα έξοδα (πληρωμές) του Μουσείου ανήλθαν στο ποσό των 99.899,78€, και αναλύονται σε  

έκτακτα ανειδίκευτα 16.193,01€, σε έκτακτα ειδικευμένα 11.000,00€ και σε τακτικά 72.706,77€ 

με μεταφερόμενο στο έτος 2021 αποθεματικό-χρηματικό υπόλοιπο, ύψους 153.774,69€.  

 

Γ) Το ποσό των 153.774,69€ που παρέμεινε στο αποθεματικό χρήσης 2020 μεταφέρθηκε ως 

χρηματικό υπόλοιπο στη διαχείριση οικονομικού έτους 2021 με το υπ’ αριθ. 3Β / 3-3-2021 

Γραμμάτιο Χρηματικού Υπολοίπου. Συγκεκριμένα, 142.538,62 στην Τράπεζα Πειραιώς, 

11.010,67€ στην Τράπεζα της Ελλάδος και 225,40€ στο Ταμείο του Δήμου. 

 

Δ) Ο αριθμός των Χρηματικών Ενταλμάτων που εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν εντός του οικ. 

έτους 2020, είναι 166 και ο αριθμός των Γραμματίων Είσπραξης του ιδίου έτους είναι 78.  

 

Η διαχειριστική εικόνα του έτους 2020, απεικονίζεται και στη Γενική Ανακεφαλαίωση που 

επισυνάπτεται παρά κάτω: 

 

2. Την έγκριση των  Οικονομικών  Καταστάσεων του έτους 2020 (ισολογισμό, κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως και  το  σχετικό  προσάρτημα), του Μουσείου Φωτογραφίας, όπως 

εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

3. Τη σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τον έλεγχο των 

λογαριασμών  την έγκριση και την υπογραφή αυτής. 
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4. Την έγκριση της ανάρτησης των  Οικονομικών  Καταστάσεων  του έτους 2020, του 

απολογιστικού πίνακα και της παρούσας απόφασης στο δικτυακό τόπο του Μουσείου 

Φωτογραφίας, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές.  

5. Την έγκριση της δημοσίευσης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του 

οικονομικού έτους 2020 καθώς και του απολογιστικού πίνακα σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν 

δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει το Μουσείο 

Φωτογραφίας, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές (N.3548/07, 

άρθρο 6 παρ 7).  

6. Την έγκριση της αποστολής των σχετικών αποφάσεων και των δικαιολογητικών που ορίζονται 

στο άρθρο 24 του Ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2021 

Καλαμαριά: 16/9/2021 

Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: 

 

 

 

         

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

 

                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΥΛΟΣ    ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ          

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHINA
TZANIDOU
Ημερομηνία: 2021.10.11 09:27:10 EEST
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