
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                Από το 14/2015 πρακτικό   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                             συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

                                                                                                          Αριθμός απόφασης: 52/2015 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Δευτέρα 05 του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 324/01-10-

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  

Βαλσαμής   Ελευθέριος   

Πράπα   Χριστίνα 

Λαγέρης Νικόλαος  

Γκατζώνης   Αστέριος 

Πανιώρας Ιωάννης 

 

Αναστασίου   Βασίλειος 

Καραβασιλικού   Γραμματική 

Κούκος   Γεώργιος 

Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

Καβλίτση   Ευαγγελία 

             

 

 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 ανάφερε ότι: «Προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα το Αριστοτέλειο 

Πνευματικό Κέντρο πρέπει με απόφαση μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 

του Ν. 2539/97 όπως  αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98  να 

εγκρίνουμε την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. Αυτό γίνετε 

επειδή, έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 

του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δ. Αριστοτέλη του τρέχοντος έτους και παρίσταται 

ανάγκη ενίσχυσης υπαρχόντων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να 

γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά 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 μεταφορά από το 

αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Α.Π.Κ. σε ήδη υπάρχοντες κωδικούς αριθμούς 

του προϋπολογισμού  για την ενίσχυσή τους ή σε νέους που θα δημιουργηθούν».  

Θέμα: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 του Αριστοτελείου Πνευματικού 

Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη μετά 

από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και αφού ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της συστατικής της πράξης, 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα: 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Αριστοτελείου Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη, ως εξής 

Α)  Στο σκέλος των εσόδων: 

1. Στον Κ.Α. 1511.01 με τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)», εγγράφει (προσθέτει) πίστωση 1.905,16 € η οποία μεταφέρετε στο 
αποθεματικό και προέκυψε από δικαστικό συμβιβασμό και μας έχουν ήδη καταβληθεί. 

2. Στον Κ.Α. 0434.01 με τίτλο «Έσοδα από δίδακτρα παράδοσης μαθημάτων της Μουσικής 
Σχολής- Ωδείου», εγγράφει (προσθέτει) πίστωση 5.000,00€, διαμορφώνοντάς τον από 25.000,00€ 
σε 30.000,00€ και η οποία μεταφέρεται στο αποθεματικό. Η αρχική πρόβλεψη για 25.000 ευρώ 
εισπράξεις ήδη υπερκαλύφθηκε από τα δίδακτρα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Από τον 
Οκτώβριο που ξεκινάνε εκ νέου τα τμήματα προβλέπεται βάση των στοιχείων της περσινής χρονιάς 
να εισπραχθούν άλλες 20.000 ευρώ περίπου. Σε πρώτη φάση εγγραφούμε την πρόβλεψη 
Οκτωβρίου και μόλις εισπραχθεί θα ακολουθήσει νέα αναμόρφωση.  

 

Β)  Στο σκέλος των εξόδων: 

1. Στον Κ.Α. 00.6117.02 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης» μειώνει το 
ποσό των 8.571,00€, διαμορφώνοντάς τον από 20.000,00€ σε 11.429,00€ λόγω του ότι το έργο 
τελικώς εκτελέσθηκε με ποσό 11.429,00 ευρώ. 

2. Στον Κ.Α. 00.6443.02 με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και άλλα θεάματα 
(συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.500,00€, 
αυξανόμενου τούτου από 26.500,00€ σε 28.000,00€ 

4. Στον Κ.Α. 00.6461.01 με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» μειώνει το 
ποσό των 300,00€, διαμορφώνοντάς τον από 500,00€ σε 200,00€ 

5. Στον Κ.Α. 00.6463.01 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» μέσω αποθεματικού εγγράφει 
πίστωση 300,00€, αυξανόμενου τούτου από 200,00€ σε 500,00€ 

6. Στον Κ.Α. 00.6495.01 με τίτλο «Πληρωμή – ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ (λόγω επιβολής 
προστίμου)» μειώνει το ποσό των 4.000,00€, διαμορφώνοντάς τον από 15.000,00€ σε 11.000,00€ 
λόγω του ότι τελειώσανε κάποιες δόσεις και δεν χρειάζεται ολόκληρο το ποσό. 

7. Στον Κ.Α. 10.6052.01  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ» μειώνει το 
ποσό των 500,00€, διαμορφώνοντάς τον από 3.360,00 € σε 2.860,00€ λόγω επιστροφής οφειλών 
από ΙΚΑ. 

8. Δημιουργεί νέο κωδικό τον Κ.Α. 10.6117.01 με τίτλο «Παροχή λοιπών υπηρεσιών» μέσω 
αποθεματικού κι εγγράφει πίστωση 3.000,00€ 

9. Στον Κ.Α. 10.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» μειώνει το ποσό 
των 500,00€, διαμορφώνοντάς τον από 1.000,00€ σε 500,00€. 

10.Στον Κ.Α. 10.6265.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (κλιματιστικού 
κ.α.) μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.000,00€, αυξανόμενου τούτου από 2.000,00€ σε 
3.000,00€ 

11. Στον Κ.Α. 10.6611.01 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών, εφημερίδων, 
περιοδικών και λοιπών εκδόσεων» μειώνει το ποσό των 1.200,00€, διαμορφώνοντάς τον από 
1.200,00€ σε 0,00€ μιας και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. 
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12. Στον Κ.Α. 10.6612.01 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» 
μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.000,00€, αυξανόμενου τούτου από 1.500,00€ σε 
2.500,00€. 

13. Δημιουργεί νέο κωδικό Κ.Α. 10.6613.01 με τίτλο «Προμήθεια πολλαπλών εκτυπώσεων, toner» 
μέσω αποθεματικού κι εγγράφει πίστωση 500,00€. 

14. Στον Κ.Α. 10.6671.01 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων» μειώνει το 
ποσό των 500,00€, διαμορφώνοντάς τον από 1.000,00€ σε 500,00€. 

15.Δημιουργεί νέο Κ.Α. 10.7133.01 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων γραφείων, λοιπού εξοπλισμού 
γραφείων» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση ποσού 4.000,00€. 

16. Στον Κ.Α. 10.7135.01 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» μέσω αποθεματικού εγγράφει 
πίστωση 1.000,00€, αυξανόμενου τούτου από 3.000,00€ σε 4.000,00€. 

17. Στον Κ.Α. 15.6031.02 με τίτλο «Αποδοχές αμειβομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
μουσικοί Μουσικής Σχολής (Ωδείου)» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 20.179,00€, 
αυξανόμενου τούτου από 26.000,00€ σε 46.179,00€. Η μισθοδοσία του πρώτου μέρους της 
σχολικής χρονιάς καλύφθηκε και για την νέα σχολική χρονια εγγράφετε το επιπλέον ποσό μιας και 
οι προβέψεις εσόδων ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές/ 

18. Στον Κ.Α. 15.6041.02 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων – ΙΔΟΧ – Άθληση για όλους 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά)» μέσω αποθεματικού εγγράφει 
πίστωση 1.000,00€, αυξανόμενου τούτου από 5.000,00€ σε 6.000,00€. 

19. Στον Κ.Α. 15.6052.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ – 
Γυμνάστριας» μειώνει το ποσό των 750,00€, διαμορφώνοντάς τον από 5.000,00€ σε 4.250,00€ 
λόγω επιστροφής οφειλών από ΙΚΑ. 

20. Στον Κ.Α. 15.6114.04 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (δάσκαλοι 
φιλαρμονικής)» μειώνει το ποσό των 9.000,00€, διαμορφώνοντάς τον από 25.000,00€ σε 
16.000,00€. Η ανάθεση ολοκληρώθηκε και δεν θα χρειαστεί περαιτέρω ανάθεση. 

21. Στον Κ.Α. 15.6114.05 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες (καλλιτεχνικός 
διευθυντής)» μειώνει το ποσό των 5.000,00€, διαμορφώνοντάς τον από 5.000,00 σε 0,00€ λόγω του 
ότι δεν έγινε πρόσληψη σε εξωτερικό καλλιτεχνικό διευθυντή. 

22. Δημιουργεί νέο  Κ.Α. 15.6261.01 με τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων» και 
μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 3.021,00€. 

23. Στον Κ.Α. 15.6264.01 με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» μειώνει 
το ποσό των 5.000,00€, διαμορφώνοντάς τον από 29.000,00€ σε 24.000,00€. 

24. Στον Κ.Α. 15.6265.01 με τίτλο «Επισκευή μουσικών οργάνων» μέσω αποθεματικού εγγράφει 
πίστωση 1.000,00€, αυξανόμενου τούτου από 2.000,00€ σε 3.000,00€. 

25. Δημιουργεί νέο Κ.Α. 15.6279.01 με τίτλο «Υπηρεσίες καθαριότητας ιματισμού» μέσω 
αποθεματικού κι εγγράφει πίστωση 500,00€. 

26. Δημιουργεί νέο Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και ωδείων» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 2.000,00€. 

27. Στον Κ.Α. 15.6662.01 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων» μειώνει το ποσό των 11.000,00€, διαμορφώνοντάς τον από 26.000,00€ 
σε 15.000,00€. 

28. Στον Κ.Α. 15.6662.03 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση κτιρίων 
(Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Λαογραφικό Μουσείο)» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 
3.000,00€, αυξανόμενου τούτου από 10.000,00€ σε 13.000,00€. 

29. Δημιουργεί νέο Κ.Α. 15.6662.04 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης εντύπων αφισών και 
λοιπών αναλωσίμων για ωδείο» μέσω αποθεματικού κι εγγράφει πίστωση 2.000,00€. 

30. Στον Κ.Α. 15.7131.02 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων, έντυπου υλικού κλπ για τις ανάγκες της 
μουσικής σχολής» μειώνει το ποσό των 1.500,00€, διαμορφώνοντάς τον από 1.500,00€ σε 0,00€ 
λόγω μη ύπαρξης ανάγκης  του εν λόγω κωδικού.  
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31. Στον Κ.Α. 15.7135.01 με τίτλο « Προμήθεια μουσικών οργάνων» μέσω αποθεματικού εγγράφει 
πίστωση 1.000,00€, αυξανόμενου τούτου από 1.000,00€ σε 2.000,00€. 

32. Δημιουργεί νέο Κ.Α. 15.7135.02 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» και  μέσω 
αποθεματικού  εγγράφει πίστωση 1.500,00€. 

33. Δημιουργεί νέο κωδικό Κ.Α. 35.6693.01 με τίτλο «Προμήθεια γκαζόν φυτών δένδρων» και  
μέσω αποθεματικού  εγγράφει πίστωση ποσού 2.000,00€. 

34. Δημιουργεί νέο κωδικό Κ.Α. 35.6692.01 με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων» και μέσω 
αποθεματικού εγγράφει πίστωση ποσού 2.000,00€. 

35. Δημιουργεί νέο κωδικό Κ.Α. 35.7131.01 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού» και μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση ποσού 2.500,00€. 

 

Μετά  τις  παραπάνω  αναμορφώσεις η  πίστωση  του  Αποθεματικού  (Κ.Α. 9111.01) 
διαμορφώνεται σε 4.433,02 Ευρώ  ενώ το σύνολο των Εσόδων και των Εξόδων του 
Προϋπολογισμού  για το τρέχον οικονομικό έτος 2015, διαμορφώνεται στο ποσό των 434.621,66 €. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 52/2015 
Ιερισσός 05-10-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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