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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                               Από το 8/2015 πρακτικό   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                            συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

                                                                                                   Αριθμός απόφασης: 33/2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Παρασκευή 19 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2015 και ώρα 16:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 213/15-06-2015 

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  

Λαγέρης Νικόλαος  

Γκατζώνης   Αστέριος 

Πανιώρας Ιωάννης  

Βαλσαμής   Ελευθέριος   

Πράπα   Χριστίνα 

 

            Καραβασιλικού   Γραμματική               

            Αναστασίου   Βασίλειος 

            Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

            Κούκος   Γεώργιος 

            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 ανάφερε ότι: «Σύμφωνα με: 

 Τις υπ’ αριθμόν πρωτ. 166/2015 και 167/2015, αιτήσεις που κατατέθηκαν στο 

Φορέα μας, που αφορούσαν την παραίτηση του Αντιπροέδρου του ΑΠΚ κου 

Κωτάκη Γεώργιου και την παραίτηση του δημότη κου Λαζάρου Λάζαρου, 

αντίστοιχα. 

 

Θέμα: Ορισμός επιτροπών   
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 Την υπ’ αριθμόν 26/2015 απόφαση του ΔΣ του ΑΠΚ, όπου αποδεχτήκαμε τις 

παραπάνω παραιτήσεις των δύο μελών του ΔΣ και αποστείλαμε αίτημα στο Δήμο 

προς αντικατάστασή τους και ορισμό νέων.  

 Την υπ’ αριθμόν 186/2015 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Αριστοτέλη με θέμα 

«Αντικατάσταση μελών ΔΣ και ορισμός Αντιπροέδρου του Αριστοτέλειου 

Πνευματικού Κέντρου» και  

 Την υπ’ αριθμόν 31/2015 απόφαση του ΔΣ του ΑΠΚ όπου αποδεχόμαστε την υπ’ 

αριθμόν 186/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη και 

όσα αυτή ορίζει, 

Θα πρέπει να ορίσουμε εκ νέου τις επιτροπές μας,  μιας και 2 μέλη αντικαταστάθηκαν και 

συμμετέχουν στις εν λόγω επιτροπές, όπου ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμόν 05/20-02-2015 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΠΚ, για την σωστή και ομαλή διαχείριση του 

Αριστοτελείου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Ν 4024/11».  

    

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, αλλά και την εισήγηση της προέδρου 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα: 

Την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του ΑΠΚ και τον ορισμό εκ νέου των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΠΚ, στις επιτροπές  ως κάτωθι: 

1)Παραλαβής εργασιών μέχρι 2.934,71 € συν ΦΠΑ (παρ 14 άρθρου 64 ΠΔ 28/80) 

Γκατζώνης Αστέριος (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Λαγέρη Νικόλαο (μέλος 

ΔΣ), 

Βαλσαμής Ελευθέριος (μέλος ΔΣ τακτικό μέλος , με αναπληρωματικό την Καβλίτση Ευαγγελία 

(μέλος ΔΣ)  

2) Παραλαβής εργασιών από 2.934,71 € συν ΦΠΑ έως 35.216,43 € (παρ 2, 3α και 6 του  άρθρου 

63 ΠΔ 28/80) 

Βαλσαμής Ελευθέριος (μέλος ΔΣ) , τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Λαγέρη Νικόλαο 

(μέλος ΔΣ) 
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Ευσταθίου Ανέστη (μόνιμο υπάλληλο) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Κολιώτσα Παύλο 

(μόνιμο υπάλληλο), 

Ρήγα Αστέριο (μόνιμο υπάλληλο) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό την Χαριστού Μαγδαληνή 

(μόνιμο υπάλληλο). 

3) Παραλαβής έργων μέχρι 10.271,46 € συν ΦΠΑ (άρθρο 15 ΠΔ 171/87) 

Βαλσαμής Ελευθέριος (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Πανιώρα Ιωάννη (μέλος 

ΔΣ) 

Λαγέρης Νικόλαος (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος , με αναπληρωματικό τον Γκατζώνη Αστέριο (μέλος 

ΔΣ) 

4) Παραλαβής έργων πάνω από 10.271,46 € συν ΦΠΑ (άρθρο 15 ΠΔ 171/87) 

Λαγέρης Νικόλαος (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Βαλσαμή Ελευθέριο (μέλος 

ΔΣ) 

5 )Καταλληλότητας για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση 

πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους ( παρ 1 άρθρο 7  ΠΔ 270/81) 

Βαλσαμής Ελευθέριος (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό την Καβλίτση Ευαγγελία 

(μέλος ΔΣ) 

Πανιώρας Ιωάννης (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Λαγέρη Νικόλαο (μέλος 

ΔΣ) 

Βέλλιου Όλγα (μόνιμη υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Κολιώτσα Παύλο 

(μόνιμο υπάλληλο) 

6) Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση 

πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους ( παρ 1 άρθρο 1 ΠΔ 270/81) 

Βαλσαμής Ελευθέριος (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος με αναπληρωματικό την Καβλίτση Ευαγγελία 

(μέλος ΔΣ) 

Πανιώρας Ιωάννης (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Γκατζώνη Αστέριο (μέλος 

ΔΣ) 

 Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Κούκο Γεώργιο 

(μέλος ΔΣ) 
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7) Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων (άρθρο 67  

Π.Δ. 28/80) 

 Βαλσαμής Ελευθέριος (μέλος ΔΣ) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος  τον Γκατζώνη 

Αστέριο (μέλος ΔΣ)   

Λουκοβίτη Βασίλειο (μόνιμο υπάλληλο) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Βατάλη Δημήτριο 

(μόνιμο υπάλληλο) 

Ρήγα Αστέριο (μόνιμο υπάλληλο) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Καρανταγλή Αριστείδη 

(μόνιμο υπάλληλο)  

 8) Εκτίμησης του τιμήματος ακινήτων (παρ. 5 άρθρο 186 Ν. 3463/06) 

Ζάπρης Γεώργιος (μόνιμο υπάλληλο) τακτικό μέλος, με  αναπληρωματικό τον Χατζηλίδη 

Κωνσταντίνο (μόνιμο υπάλληλο). 

9) Ανάθεση προμηθειών ανταλλακτικών και επισκευής – συντηρήσεως οχημάτων 

Φόρας Δημήτριος (μόνιμος υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Ευσταθίου Ανέστη 

(μόνιμο υπάλληλο) 

Φόρας Λεωνίδας (μόνιμος υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Λουκοβίτη 

Βασίλειο (μόνιμο υπάλληλο) 

Κούνδουρο Κωνσταντίνο (μόνιμος υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον 

Καρανταγλή Αριστείδη (μόνιμο υπάλληλο) 

10) Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) – Αξιολόγησης και γνωμοδότησης αποτελεσμάτων 

διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ – Υπ. 

Εσωτερικών, εγκ.11389/93) 

Ποδαρά Μαρία (μόνιμος υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Τσόχα Μιχαήλ 

(μόνιμο υπάλληλο) 

Χαριστός Γεώργιος (μόνιμος υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό την Λιάγγου 

Κατερίνα  (μόνιμη υπάλληλο)  

Φόρας Λεωνίδας (μόνιμος υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Βατάλη Δημήτριο 

(μόνιμο υπάλληλο) 

11) Παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ- Υπ. Εσωτερικών, εγκ. 11389/93) 
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Χαριστός Γεώργιος (μόνιμος υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Βλάχο Δρόσο 

(μόνιμο υπάλληλο) 

Φόρας Δημήτριος (μόνιμος υπάλληλος) τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Λουκοβίτη 

Βασίλειο (μόνιμο υπάλληλο). 

Βέλλιου Όλγα (μόνιμη υπάλληλο) τακτικό μέλος,  με αναπληρωματικό τον Χατζηλίδη 

Κωνσταντίνο (μόνιμο υπάλληλο)  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 33/2015 
Ιερισσός 19-06-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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