
 

               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Από το 2/2015 πρακτικό  

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ συνεδριάσεως του Α.Π.Κ. 

 Αριθμός απόφασης : 03/2015 

 

                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΘΕΜΑ: «1
η
  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 του Αριστοτελείου Πνευματικού  

Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη.» 

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Παρασκευή 20 του 

μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 16:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. 

πρωτ. 49/28-01-2015 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο  των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 

(έξι), ήτοι:   

                Παρόντες                                                                Απόντες 

Παναγιωτοπούλου   Ελένη  

Γκατζώνης   Αστέριος 

Πράπα   Χριστίνα 

Βαλσαμής   Ελευθέριος   

Κωτάκης   Γεώργιος 

Καβλίτση   Ευαγγελία 

 

 

                      Κούκος   Γεώργιος 

                     Λαζάρου   Λάζαρος 

                     Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

                     Καραβασιλικού   Γραμματική               

                     Αναστασίου   Βασίλειος 

            

                         

 

  

  

  Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη  και εισηγούμενη το 1ο θέμα της 

ημερησίας διατάξεως ανέφερε τα εξής: «Ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2015 του Αριστοτέλειου 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 

Δεκεμβρίου 2014 με την υπ αριθμόν 64/2014 απόφαση, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Αριστοτέλη γνωμοδότησε θετικά υπέρ αυτού στις 30 Δεκεμβρίου 2014 με την υπ αριθμόν 

309/2014 απόφαση. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ με τη λήξη του 

οικονομικού έτους 2014, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε 

αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. 

Ειδικότερα  : 

Στην ομάδα Ι μειώνουμε την  επιχορήγηση έτσι ώστε να συμβαδίζει με το προηγούμενο έτος.    

Επίσης επειδή έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 τα έσοδα Π.Ο.Ε. με 

εκτέλεση προϋπολογισμού έως 31/08/2014 και το χρηματικό υπόλοιπο της 31/08/2014, είναι 

αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων που 

βεβαιώθηκαν την 31/12/2014.  Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά  
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πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους 

αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Α.Π.Κ και στη 

συνέχεια μείωση αποθεματικού για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. 

Ως συνέπεια αυτού, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου 

Πνευματικού Κέντρου οικον. έτους 2015. Έχοντας υπ όψιν  

 το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59 

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

 τον προϋπολογισμό του ΑΠΚ οικ. έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.64/2014 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και  με την αριθ. 309/2014 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου  

 την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι οποίες δεν 

είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΑΠΚ 

 την εισήγηση της προέδρου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Α) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Αριστοτέλειου 

Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη, ως εξής:   

 

Στο σκέλος των εσόδων:  

1.Επειδή έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 το χρηματικό υπόλοιπο τις 

31/08/2014, είναι αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η εγγραφή των αντίστοιχων 

πιστώσεων που βεβαιώθηκαν την 31/12/2014  ως εξής: 

 Στον ΚΑ 5111.01 με τίτλο « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα  για 

την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» εγγράφει πίστωση  21.700,68€. 

 Από τον  ΚΑ 5119.01 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» αφαιρεί πίστωση 30.713,62€  το ποσό του 

οποίου μηδενίζεται ενώ κατά 30.713,62€ μειώνεται και η πίστωση του αποθεματικού. 

 Στον ΚΑ 5121.01 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 

την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» εγγράφει πίστωση  200,23€. 

 από τον  ΚΑ 5123.01 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» αφαιρεί πίστωση 200,23€ το ποσό του οποίου 

μηδενίζεται ενώ κατά 200,23€ μειώνεται και η πίστωση του αποθεματικού. 

 από τον  ΚΑ 5129.01 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» αφαιρεί πίστωση  1.771,57€ το ποσό του 

οποίου από 2.091,48€ μειώνεται στα 319,91.   

2.Από τον Κ.Α. 0718.02 με τίτλο «Λοιπές επιχορηγήσεις από το Δήμο» μειώνει το ποσό των 

64.900,00€  διαμορφώνοντάς τον από 264.900,00€ σε 200.000,00€  

 

Η πίστωση του αποθεματικού  μειώνεται κατά 75.684,51€  
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Στο σκέλος των εξόδων:    

Α. Μεταφέρει τις ακόλουθες πιστώσεις στο αποθεματικό του προϋπολογισμού: 

-Από τον Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

και ωδείων» ποσό  64.900,00€, η πίστωση του οποίου μηδενίζετε  

-Από τον Κ.Α. 15.6114.05 με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (καλλιτεχνικός 

Διευθυντής) » ποσό των 3.000,00 €, η πίστωση του οποίου από 8.000,00€ μειώνετε σε 5.000,00€ 

Β. Από τον Κ.Α. 9111.01 (Αποθεματικό) μεταφέρει και εγγράφει τις παρακάτω πιστώσεις στους 

αντίστοιχους  αυτών Κ.Α: 

-Στον κ.α. 80.8115.01 με τίτλο «Διάφορα έξοδα ΠΟΕ» ποσό 3.887,96 € αυξανόμενο τούτου από 

50.356,00€  σε  54.243,96 € 

  Μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις η πίστωση του αποθεματικού (κ.α. 9111.01) μειώνεται από  

12.479,33 σε 806,86
, 

ενώ το σύνολο των ΕΣΟΔΩΝ και των ΕΞΟΔΩΝ προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 αντίστοιχα μειώνεται από 438.501,01 σε  362.816,50 Ευρώ. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2015 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Υπογραφή  Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ιερισσός 20-02-2015 

Η Πρόεδρος 

 

 

Παναγιωτοπούλου Ελένη 

 

ΑΔΑ: 7ΞΩ2ΟΛΘΙ-Θ97


		2015-03-18T12:26:25+0200
	Athens




