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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                               Από το 7/2015 πρακτικό   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                            συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

                                                                                                   Αριθμός απόφασης: 28/2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Τετάρτη 03 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2015 και ώρα 17:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 180/25-05-2015 

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 

Καβλίτση   Ευαγγελία 

Καραβασιλικού   Γραμματική               

Γκατζώνης   Αστέριος 

 

            Κούκος   Γεώργιος 

            Λαζάρου   Λάζαρος 

            Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

            Αναστασίου   Βασίλειος 

            Κωτάκης   Γέωργιος 

 

 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερησίας 

διατάξεως ανάφερε ότι: « Με την υπ αριθμόν 10/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αριστοτέλη, το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο επιχορηγείται για την χρήση του 2015, με 

το ποσό των 264.900 €. Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο με την σειρά του σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ.02/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου έκανε αίτημα στον Δήμο για καταβολή 

ετήσιας  επιχορήγησης ποσού 200.000,00 ευρώ τα οποία και αποδέχτηκε με την υπ. αριθμ.09/2015 

απόφαση του ΔΣ.  Κατόπιν τούτου θα πρέπει να αποδεχτούμε και το υπόλοιπο ποσό των 64.900 € 

που υπολείπεται ».    

 

Θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης από το Δήμο 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, αλλά και την εισήγηση της 

προέδρου 

Αποφασίζει  ομόφωνα: 

Αποδέχεται το υπόλοιπο ποσό των 64.900 € που υπολείπεται από την αρχική επιχορήγηση του 

Δήμου Αριστοτέλη προς το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 10/2015  

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 28/2015 

Ιερισσός 03-06-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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