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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                 Από το 4/2015 πρακτικό   

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                            συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

                                                                                          Αριθμός απόφασης: 16/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Θέμα: Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη 

 

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

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

του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 106/17-03-2015 

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  

Γκατζώνης   Αστέριος 

Πράπα   Χριστίνα 

Κωτάκης   Γέωργιος 

Καβλίτση   Ευαγγελία 

Αναστασίου   Βασίλειος 

 

 

 

            Κούκος   Γεώργιος 

            Λαζάρου   Λάζαρος 

            Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

            Καραβασιλικού   Γραμματική               

            Βαλσαμής   Ελευθέριος   

 

            

                         

 

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 3ο θέμα της 

ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: « Λαμβάνοντας υπ όψιν: 

 Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου  

 την ανάγκη του Νομικού Προσώπου για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης,  

 Την υπ’ αριθμόν 10/2015 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Π.Κ, όπου 

ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε έναν εξωτερικό συνεργάτη- σύμβουλο επιχειρήσεων, τη 
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συμβουλευτική υποστήριξη και την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Α.Π.Κ, 

 τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος – ανακοίνωση του Α.Π.Κ με Αριθ. Πρωτ.: 75/2-3-

2015  

 την προσφορά της Μπλε Σουλτάνας  

θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ανάθεση σε ένα Σύμβουλο Επιχειρήσεων - πτυχιούχο ΤΕ με 

πολυετή εμπειρία σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, την εργασία: Συμβουλευτική υποστήριξη,  

στον τομέα της διαχείρισης των Προγραμμάτων, καθώς και στον τομέα των προσλήψεων- 

προκηρύξεων- διαγωνισμών- δημοπρατήσεων προβολής διαφήμισης και γενικότερα των αναγκών 

που προκύπτουν καθημερινά, μέχρι τις 31-12-2015, για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του 

Α.Π.Κ.  

Το σκεπτικό της ανάθεσης γίνετε κρίνοντας τα κάτωθι στοιχεία 

 Το Α.Π.Κ έχει αναπτύξει μία μεγάλη Πολιτιστική και Αθλητική δραστηριότητα στο Δήμο 

Αριστοτέλη, κάνοντας μεγάλη προσπάθεια να ευρύνει το φάσμα του στους συγκεκριμένους 

τομείς σε όσο το δυνατόν περισσότερα χωριά του Δήμου μας, με κύριο στόχο την κάλυψη 

των αναγκών των δημοτών μας. 

 Το Νομικό πρόσωπο δεν διαθέτει μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό πλην μίας 

γυμνάστριας και ενός ατόμου ΥΕ , σε θέση διοικητικού προσωπικού δεν υπάρχει ούτε ένα 

άτομο και με αυτό τον τρόπο καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του.  

 Στον προγραμματισμό προσλήψεων δεν εγκρίνετε πλέον διοικητικό προσωπικό. Στο 

περσινό προγραμματισμό εγκρίθηκαν 11 θέσεις για τη λειτουργία της Μουσικής Σχολής για 

τις οποίες δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες καθώς δεν διαθέταμε 

το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό.  

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα περιλαμβάνουν:  

 Συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κλπ) 

 Κατάθεση προτάσεων, οργάνωση και διαχείριση στο Πρόγραμμα Άθλησης για όλους 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

 Εκτέλεση Διαδικασίας προκηρύξεων ΑΣΕΠ ή μη, π.χ Γυμναστή , Καθηγητών 

Μουσικής, διαγωνισμών, δημοπρατήσεων κ.τ.λ    

 Οργάνωση και διαχείριση της Μουσικής Σχολής και γενικότερα ότι σχετίζεται με την 

λειτουργία της  

 Διευκόλυνση στη διεκπεραίωση των πολιτιστικών δρωμένων της περιοχής που θα 

προκύψουν  

 Συγκέντρωση αρχείων, αρχειοθετήσεις,  

 Τήρηση πρακτικών  
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Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Φορέα μας είναι οι εξής: 

1) Μπλε Σουλτάνα, αίτηση- προσφορά με Α.Π 88/09-03-2015. 

Εξετάσαμε την αίτηση προσφοράς εργασίας της Μπλε Σουλτάνας και εφόσον διαθέτει τα 

απαραίτητα προσόντα και την κατάλληλη εμπειρία, καθώς έχει εργασθεί στον συγκεκριμένο Φορέα 

και σε αντίστοιχους φορείς επί έξι συναπτά έτη και είναι και η μοναδική υποψήφια, προτείνω να 

προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών στην απευθείας ανάθεση 

Η διαδικασία της ανάθεσης, ορίζεται ως εξής: Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι 

τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν 

απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία την παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις 

του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 

247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε 

εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

Η σύμβαση θα γίνει έως τέλους του έτους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε άμεσα 

στις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του Α.Π.Κ που προκύπτουν καθημερινά μιας και η νέα 

διοίκηση ανέλαβε πρόσφατα και δεν υπάρχει δυνατότητα προσλήψεων και το ποσό της ανάθεσης 

ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων ». 

 

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, 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α) Την απευθείας ανάθεση με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών στην Μπλε Σουλτάνα σύμβουλο 

επιχειρήσεων με ΑΦΜ 135701330 και έδρα την Ιερισσό της συμβουλευτικής υποστήριξης του 

Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου.  

Β) Το ποσό της σύμβασης ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου όλων των 

νόμιμων κρατήσεων, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως τέλος του έτους ήτοι 31-12-

2015. 

Γ) Η πίστωση ποσού 20.000,00 € συνολικά, του προϋπολογισμού 2015, στον Κ.Α.Ε 00.6117.02 

του ΑΠΚ έχει ψηφισθεί με την υπ αριθμόν 4/2015 απόφαση του ΑΠΚ. 
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Δ) Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 16/2015 

Ιερισσός 19-03-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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