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Από το 3/2015 πρακτικό
συνεδριάσεως του Α.Π.Κ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Αριθμός απόφασης: 10/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα το Σάββατο 28 του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 72/26-022015 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

Κούκος Γεώργιος

Γκατζώνης Αστέριος

Λαζάρου Λάζαρος

Πράπα Χριστίνα

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Βαλσαμής Ελευθέριος

Καραβασιλικού Γραμματική

Κωτάκης Γέωργιος

Αναστασίου Βασίλειος

Καβλίτση Ευαγγελία

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: «Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο, έχει αναπτύξει μια
μεγάλη πολιτιστική και αθλητική δράση 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. Όπως γνωρίζετε το Α.Π.Κ
δεν διαθέτει μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, στον τομέα της διαχείρισης των
Προγραμμάτων που θα μπορούσε να ενταχθεί, καθώς και στον τομέα των προσλήψεωνΣελίδα 1 από 3

ΑΔΑ: 783ΛΟΛΘΙ-ΕΗΡ

προκηρύξεων-διαγωνισμών- δημοπρατήσεων προβολής διαφήμισης και γενικότερα των αναγκών
που προκύπτουν καθημερινά για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. Το προσωπικό μας
αυτή την στιγμή είναι μια γυμνάστρια κι ένα άτομο ΥΕ γενικών καθηκόντων και από τον Δήμο δεν
υπάρχει δυνατότητα για απόσπαση προσωπικού στο ΑΠΚ.
Προτείνω να αναθέσουμε σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, σύμβουλο επιχειρήσεων, ο
οποίος θα κατέχει πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχους φορείς (Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις
ΟΤΑ κ.τ.λ) και στο προαναφερόμενο αντικείμενο, την διαχείριση των παραπάνω αναγκών και πιο
συγκεκριμένα:
1) Συμβουλευτική υποστήριξη σε προγράμματα του Κ.Π.Σ (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κλπ)
2) Κατάθεση προτάσεων, οργάνωση και διαχείριση στο Πρόγραμμα Άθλησης για όλους
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
3) Εκτέλεση Διαδικασίας προκηρύξεων ΑΣΕΠ ή μη, π.χ Γυμναστή , Καθηγητών Μουσικής,
διαγωνισμών, δημοπρατήσεων κ.τ.λ
4) Οργάνωση και διαχείριση της Μουσικής Σχολής και γενικότερα ότι σχετίζεται με την
λειτουργία της
5) Διευκόλυνση στη διεκπεραίωση των πολιτιστικών δρωμένων της περιοχής που θα
προκύψουν
6) Συγκέντρωση αρχείων, αρχειοθετήσεις,
7) Τήρηση πρακτικών
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 δεν υπάρχει
η δυνατότητα προσλήψεων.
Η ανάθεση θα είναι μέσα στα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις
εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και δεν απαιτείται
διαγωνισμός. Σαν καινούρια διοίκηση προτείνω να κάνουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος έτσι
ώστε να δεχθούμε αιτήσεις- προσφορές και βιογραφικά. Στην συνέχεια με νέα απόφαση το
συμβούλιο θα αποφασίσει σε ποιόν θα αναθέσει την εργασία.
Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να τηρηθεί
η διαδικασία που προβλέπεται, στην οποία αναφέρονται τα 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 (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών,
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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»
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
Την ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον πίνακα Ανακοινώσεων του οικείου
Φορέα και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο, έτσι ώστε να δεχθούμε αιτήσεις και να
προχωρήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην απευθείας ανάθεση σε έναν
εξωτερικό συνεργάτη- σύμβουλο επιχειρήσεων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος στον τομέα της
διαχείρισης των Προγραμμάτων, καθώς και στον τομέα των προσλήψεων, των προκηρύξεων,
διαγωνισμών, δημοπρατήσεων και γενικότερα των αναγκών που προκύπτουν καθημερινά για την
σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Α.Π.Κ . Προτείνετε το ποσό ανάθεσης να είναι 20.000,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και η διάρκεια της σύμβασης να
είναι από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2015.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 10/2015
Ιερισσός 28-02-2015
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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