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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 08/2015 πρακτικό
συνεδριάσεως του Α.Π.Κ.
Αριθμός απόφασης : 36/2015

Περί Ψήφισης (διάθεση) πιστώσεων του προϋπολογισμού, ανάθεσης προμηθειών,
έργων, εργασιών των Θερινών Αριστοτέλειων 2015, για την αντιμετώπιση
αναγκών του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη.
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. 213/1506-2015 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

Καραβασιλικού Γραμματική

Λαγέρης Νικόλαος

Αναστασίου Βασίλειος

Γκατζώνης Αστέριος

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Πανιώρας Ιωάννης

Κούκος Γεώργιος

Βαλσαμής Ελευθέριος

Καβλίτση Ευαγγελία

Πράπα Χριστίνα
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 05ο θέμα
της ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης των «Θερινών
Αριστοτελείων 2015» που διοργανώνουμε φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά, δεδομένου ότι
καθιερώθηκε από το καλοκαίρι του 2011 και το οποίο αγκαλιάζει όλο τον Δήμο και
παράλληλα προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση του τόπου μας. Για την
πραγματοποίηση του ανωτέρω Φεστιβάλ έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. του Αριστοτελείου
Πνευματικού Κέντρου με αρ. 20/2015 όπου αναφέρονται αναλυτικά οι προβλεπόμενες
εκδηλώσεις.
Προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο και να
πληρωθούν οι δαπάνες των «Θερινών Αριστοτελείων 2015» , καθώς και οι τρέχουσες
ανάγκες του και να πληρώνονται ορισμένες δαπάνες, 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 τις δαπάνες και την διάθεση των πιστώσεων που
είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου οικονομικού
έτους 2015.
Επίσης οι διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/2010 και του άρθρου 21 παρ. 7 και 9 του
Ν. 2362/95, όπως αυτό ισχύει, καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για
ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες είτε αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για
ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό τους (άρθρο 9 παρ. 1 ΠΔ 113/2010) είτε
αναλαμβάνονται σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται.
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Πρέπει λοιπόν να γίνει η ψήφιση των γραμμένων στον Προϋπολογισμό του
Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη πιστώσεων, που εγκρίθηκαν και
ψηφίστηκαν με την 01/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με
το υπ’ αριθ. Πρωτ. 5799/20-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης, Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό, Ν. Χαλκιδικής και αφορούν δαπάνες που
αναλαμβάνονται σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται για τις υπόλοιπες κατηγορίες
δαπανών (άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 113/2010).
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της προέδρου και τις διατάξεις των άρθρων 234 και 236 του Ν. 3463/2006, καλείται
όπως εγκρίνει και ψηφίσει να διατεθούν οι παρακάτω δαπάνες που είναι γραμμένες στον
Προϋπολογισμό του Α.Π.Κ. οικονομικού έτους 2015.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει την απευθείας ανάθεση εργασιών για τις ανάγκες του Αριστοτέλειου
Πνευματικού Κέντρου, Δήμου Αριστοτέλη, για την διοργάνωση των «Θερινών Αριστοτέλειων
2015» στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ν.ΠΔ.Δ. του Δήμου, κατά το
τρέχον έτος και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος των οικείων κ.α. του προϋπολογισμού του
έτους 2015, ως εξής:
Α) Για την ηχητική και φωνητική κάλυψη των κάτωθι εκδηλώσεων :
 02 Ιουλίου 2015 Συνάντηση Παραδοσιακών Χορωδιών Αριστοτελείου
Πνευματικού Κέντρου στο Παλαιοχώρι, 1.100,00€ πλέον ΦΠΑ
 11 Ιουλίου 2015 «Καζαντζάκης & Ζορμπάς Δύο Ελεύθεροι Άνθρωποι» &
Χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Ωραιοκάστρου «Ερωτόκριτος»
στη Μ.Παναγία , 900,00€ πλέον ΦΠΑ






28 Ιουλίου 2015 Παραδοσιακό τμήμα – συναυλία στη παραλία Ιερισσού
1.500,00€ πλέον ΦΠΑ
10 Αυγούστου 2015 Παραδοσιακό τμήμα – συναυλία στο Δημοτικό Σχολείο Μ.
Παναγίας 900,00€ πλέον ΦΠΑ
17 Αυγούστου 2015 Κινηματογραφική βραδιά με την προβολή ταινίας στο
Άλσος του Αριστοτέλη, στα Στάγειρα 900,00€ πλέον ΦΠΑ
24 Αυγούστου 2015 Ρεμπέτικη βραδιά - αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι στην
Πλατεία Αρναίας, 700,00€ πλέον ΦΠΑ
29 Αυγούστου 2015 Αφιέρωμα στα «100 χρόνια από τη γέννηση του Βασίλη
Τσιτσάνη» στην Ολυμπιάδα, 1.030,00€ πλέον ΦΠΑ

στον Παπανικολάου Δημήτριο, έχοντας την εταιρεία κάλυψης ήχου και φωτισμού δ/νση
Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, ΑΦΜ 045136746, ΔΟΥ Αρναίας, συνολική καθαρή αξία 7.030,00
€, πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 1.616,90€, σύνολο 8.646,90€.
Ψηφίζει πίστωση ποσού 8.646,90€ εις βάρος του κ.α. 00.6443.02, του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2015 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου.
B) Για την ηχητική και φωνητική κάλυψη των κάτωθι εκδηλώσεων :


22 Ιουλίου 2015 Παραδοσιακά τραγούδια της Αρναίας από τη χορωδία Αρναίας
του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, στη Πλατεία Μουσείων στην Αρναία,
500,00€ πλέον ΦΠΑ
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στον Κατράνη Γεώργιο , έχοντας την εταιρεία κάλυψης ήχου και φωτισμού δ/νση Αρναία
Χαλκιδικής, ΑΦΜ 135727112, ΔΟΥ Πολυγύρου, συνολική καθαρή αξία 500,00 €, πλέον
Φ.Π.Α. 23% ποσού 115,00€, σύνολο 615,00€.
Ψηφίζει πίστωση ποσού 615,00€ εις βάρος του κ.α. 00.6443.02, του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2015 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου.

Γ) Για την συμμετοχή σε συναυλία , και συνοδεία χορωδίας Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη,
, στη Τ.Κ. Αρναίας, στις 22/07/2015 στα πλαίσια των Θερ. Αριστοτελείων 2015, στον
Γκουβέντα Κυριάκο, Α.Φ.Μ 043532606, ΔΟΥ Αμπελοκήπων, συνολική αξία 738,00€.
Ψηφίζει πίστωση ποσού 738,00€, εις βάρος του κ.α. 00.6443.02, του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2015 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου.
Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2015
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 19-06-2015
Η Πρόεδρος
Παναγιωτοπούλου Ελένη
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