
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Από το 09/2015 πρακτικό  

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ συνεδριάσεως του Α.Π.Κ. 

 Αριθμός απόφασης : 41/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Αριστοτελείου Πνευματικού  

Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη. 

 

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Δευτέρα 27 του 

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

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

πρωτ. 251/23-07-2015 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 

Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 4ο 

θέμα της ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι:  

 «Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής 

υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή 

υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα. 

Επίσης, στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον 

απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με 

εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή 

κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα 

της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η 

εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
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Στη συνέχεια, στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι  

Oι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 

ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 

Α. Εγκρίνει τον απολογισμό του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου 

Αριστοτέλη για το 2014 ως εξής: 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31-12-2013 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα: 16.564,66€ 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα: 200,23€ 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανειδίκευτα έσοδα: 205,68€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 16.970,57€ 

 

ΕΣΟΔΑ: 

1.Τακτικά: 240.080,81€ 

2.Έκτακτα ανειδίκευτα : 2.575,84€ 

3.Έκτακτα ειδικευμένα: 26.707,13€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 269.363.78€ 

 
ΕΞΟΔΑ:  

1.Πληρωμές από τακτικά : 218.380,13€ 

2.Πληρωμές από έκτακτα ανειδίκευτα: 2.255.93€ 

3.Πληρωμές από έκτακτα ειδικευμένα: 26.506,90 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 247.142,96€ 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31-12-2014 : 22.220,82€ 
 
 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2015 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Υπογραφή  Υπογραφές 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ιερισσός 27-07-2015 

Η Πρόεδρος 

 
 

Παναγιωτοπούλου Ελένη 
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