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Αριθμός απόφασης: 02/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Θέμα: Αίτημα στον Δήμο:
α) για ορισμό υπαλλήλων σε επιτροπές και
β) αίτημα για καταβολή ετήσιας επιχορήγηση του Δήμου προς το Αριστοτέλειο
Πνευματικό Κέντρο
Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Τετάρτη 21 του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθμό 29/2015 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 10 (δέκα), ήτοι:
Παρόντες
Παναγιωτοπούλου Ελένη

Απόντες
Κούκος Γεώργιος

Γκατζώνης Αστέριος
Καραβασιλικού Γραμματική
Πράπα Χριστίνα
Βαλσαμής Ελευθέριος
Λαζάρου Λάζαρος
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
Κωτάκης Γέωργιος
Αναστασίου Βασίλειος
Καβλίτση Ευαγγελία

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερησίας
διατάξεως ανέφερε ότι:
Α) Θα πρέπει να υποβάλλουμε αίτημα στον Δήμο Αριστοτέλη και συγκεκριμένα προς το Δημοτικό
Συμβούλιο (το οποίο έχει την αρμοδιότητα της συγκρότησης επιτροπών στο Δημοτικό Συμβούλιο
για το έτος 2015), να υποδείξει δημοτικούς υπαλλήλους με σκοπό την κλήρωση για την συγκρότηση
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών έτους 2015 διότι το Ν.Π.Δ.Δ. δεν διαθέτει
τακτικό προσωπικό παρά μόνο δύο υπάλληλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Β) Θα πρέπει να αιτηθούμε στο Δήμο να μας επιχορηγήσει για το έτος 2015 το ποσό των
200.000,00 ευρώ για να καλύψουμε τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ..
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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
Α) Την υποβολή αιτήματος στον Δήμο για ορισμό δημοτικών υπαλλήλων στις επιτροπές του
Αριστοτελείου.
Β) Την αποστολή αιτήματος στον Δήμο για καταβολή ετήσιας επιχορήγησης ποσού 200.000,00
ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 02/2015
Ιερισσός 21-01-2015
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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