
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                               Από το 7/2015 πρακτικό   

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                            συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

                                                                                                   Αριθμός απόφασης: 29/2015 

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 6ο θέμα της 

ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: «Επειδή, κατά την αρχική επιχορήγηση του Δήμου προς το ΑΠΚ 

έγινε αποδοχή μόνο των 200.000,00 ευρώ ενώ η αρχική επιχορήγηση ήταν 264.900,00 ευρώ,   

προχωρήσαμε και στην αποδοχή του υπόλοιπου ποσού. Το ποσό αυτό μεταφέρεται υποχρεωτικά 

στο αποθεματικό του προϋπολογισμού του Α.Π.Κ και στη συνέχεια θα γίνει μεταφορά από το 

αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Α.Π.Κ. σε ήδη υπάρχοντες κωδικούς αριθμούς 

του προϋπολογισμού  για την ενίσχυσή τους»   

 

 

Θέμα: 2η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 του Αριστοτελείου Πνευματικού  

Κέντρου Δήμου 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: 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Αριστοτέλειου Πνευματικού 

Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη, ως εξής:   

1) Στο σκέλος των εσόδων: 

Στον Κ.Α. 0718.02 με τίτλο «Λοιπές Επιχορηγήσεις από το Δήμο», λόγω της πρόσθετης 

επιχορήγησης από το Δήμο Αριστοτέλη, εγγράφει (προσθέτει) πίστωση 64.900,00 € η οποία 

μεταφέρετε στο αποθεματικό. 

Ο Κ.Α. 0718.02  διαμορφώνεται στα 264.900 ευρώ ενώ η πίστωση του αποθεματικού 

διαμορφώνεται σε 65.706,86 Ευρώ. 

2) Στο σκέλος των εξόδων:  

1. Στον κ.α. 00.6117.03 με τίτλο « Παροχή λοιπών υπηρεσιών» μέσω αποθεματικού εγγράφει 

πίστωση 5.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 1.000,00€ σε 6.000,00€. 

2. Στον κ.α. 00.6443.02 με τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και άλλα θεάματα 

(συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 

10.000 €, αυξανόμενο τούτου από 16.500,00€ σε 26.500,00€. 

3. Στον κ.α. 00.6492.03 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα-αμοιβές νομικών και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων » μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 

1.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 1.000,00€ σε 2.000,00€. 

4. Στον κ.α. 10.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » μέσω 

αποθεματικού εγγράφει πίστωση 500,00 €, αυξανόμενο τούτου από 500,00€ σε 

1.000,00€. 

5. Στον κ.α. 10.6265.01 με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 

(κλιματιστικού κ.α.)» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.500,00 €, αυξανόμενο 

τούτου από 500,00€ σε 2.000,00€. 

6. Στον κ.α. 10.6611.01 με τίτλο « Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών, εφημερίδων, 

περιοδικών και λοιπών εκδόσεων» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.000,00 €, 

αυξανόμενο τούτου από 200,00€ σε 1.200,00€. 

7. Στον κ.α. 10.6612.01 με τίτλο « Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 

γραφείου » μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 

500,00€ σε 1.500,00€. 

8. Στον κ.α. 10.6671.01 με τίτλο « Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων» μέσω 

αποθεματικού εγγράφει πίστωση 500,00 €, αυξανόμενο τούτου από 500,00€ σε 

1.000,00€. 
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9. Στον κ.α. 15.6031.02 με τίτλο « Αποδοχές αμειβόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

(μουσικοί Μουσικής Σχολής – Ωδείου)» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 6.000,00 

€, αυξανόμενο τούτου από 20.000,00€ σε 26.000,00€. 

10. Στον κ.α. 15.6053.01 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) αμοιβόμενων με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.500,00 €, αυξανόμενο 

τούτου από 5.000,00€ σε 6.500,00€. 

11. Στον κ.α. 15.6264.01 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» μέσω 

αποθεματικού εγγράφει πίστωση 9.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 20.000,00€ σε 

29.000,00€ 

12. Στον κ.α. 15.6265.01 με τίτλο «Επισκευή μουσικών οργάνων» μέσω αποθεματικού 

εγγράφει πίστωση 1.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 1.000,00€ σε 2.000,00€. 

13. Στον κ.α. 15.6662.01 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 14.000,00 €, αυξανόμενο τούτου 

από 12.000,00€ σε 26.000,00€. 

14. Στον κ.α. 15.6662.02 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή μουσικών οργάνων» μέσω 

αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 500,00€ σε 

1.500,00€. 

15. Στον κ.α. 15.6662.03 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση κτιρίων 

(Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Λαογραφικό Μουσείο Αρναίας, Ωδείο Αρναίας» μέσω 

αποθεματικού εγγράφει πίστωση 5.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 5.000,00€ σε 

10.000,00€. 

16. Στον κ.α. 10.7135.01 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» μέσω αποθεματικού 

εγγράφει πίστωση 2.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 1.000,00€ σε 3.000,00€ 

17. Στον κ.α. 15.7131.01 με τίτλο «Προμήθεια μηχ/των & λοιπού εξοπλισμού» μέσω 

αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.000,00 €, αυξανόμενο τούτου από 1.500,00€ σε 

2.500,00€. 

18. Στον κ.α. 15.7131.02 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων, έντυπου υλικού κλπ για τις ανάγκες 

της Μουσικής Σχολής» μέσω αποθεματικού εγγράφει πίστωση 1.000,00 €, αυξανόμενο 

τούτου από 500,00€ σε 1.500,00€. 

Μετά  τις  παραπάνω  αναμορφώσεις η  πίστωση  του  Αποθεματικού  (Κ.Α. 9111.01) διαμορφώνεται 

σε 3.706,86 Ευρώ  ενώ το σύνολο των Εσόδων και των εξόδων του Προϋπολογισμού  για το τρέχον 

οικονομικό έτος 2015,διαμορφώνεται στο ποσό των 503.401,01 €.                           

                                                       Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 29/2015 

Ιερισσός 03-06-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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