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..Αριθ. Απόφασης: 295/2018..
ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση
για όλους».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης/8-5-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..8η Μαΐου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας
Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 16399/4-52018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ.
Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις
διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης,
απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..26.. ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
8. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
10. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
12. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
13. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
16. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
4. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
9. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
11. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
13. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
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17. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
18. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
19. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
20. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
21. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
23. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
25. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
26. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ.
Χριστόπουλος Δημήτριος.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Στάικος Θεόδωρος(δικαιολογημένη απουσία), Λυρούδιας
Ευάγγελος(δικαιολογημένη απουσία), Γκιζελή Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία),
Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Τσουδερός Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μπιτάκος
Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική,
Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) και Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Καγιαλή Ελπίς, Μπιτάκος Παναγιώτης
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
 Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια του 2ου θέματος.
Αποχωρήσεις:
 Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή, Καλαφατέλης Ιωάννης και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης
Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος.
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Τα θέματα με α/α 17 και 27 αποσύρθηκαν από την Η.Δ.
..Αριθ. Απόφασης: 295/2018..
 ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση
για όλους».
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Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..3ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στο Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Δαρδαμάνη Βασίλειο να προβεί στην
εισήγηση του θέματος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄87/7.6.2010) όπου αναφέρεται «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα
που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε
επιτροπή του».
2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ
1774/Β΄/17-6-2016) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα:
«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους», σύμφωνα με την
οποία όσοι επιλεγούν για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας
με το φορέα υλοποίησης, διάρκειας έως και 8 μήνες, στην οποία μεταξύ άλλων θα
καθορίζονται τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν, οι ώρες απασχόλησης και η
ωριαία αποζημίωσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 (ΦΕΚ
3359/Β΄/22-9-2017) ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 20172018», με την οποία εγκρίθηκαν 8 θέσεις στο Δήμο Διονύσου.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4151/29-4-2013 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-4-2013)
«Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών,
διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών», όπου αναφέρεται:
«Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄),
όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν.3057/2001 (ΦΕΚ 239Α΄), αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41Α΄) και με την παράγραφο 6
του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89Α΄), μετά τη φράση «για τα προγράμματα
άθλησης για όλους» προστίθεται η φράση «και άλλων οικονομικών πόρων» και στο τέλος
της ίδιας ως άνω παραγράφου 6 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:
«Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται
των διαδικασιών της υπ’ αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280Α΄). Η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για Όλους και
Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς –ΟΤΑ, σύμφωνα με το οργανωτικό
πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την
κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η
μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που
καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από
είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου

3/6

ΑΔΑ: Ω96ΖΩ93-Β5Ζ

προβλεπόμενου Κ.Α.Ε. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για
βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.»
5. Την υπ’ αριθ. 86/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου, περί
«Έγκρισης Αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στο πρόγραμμα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού ‘ΠΑγΟ Άθληση για όλους περιόδου 2017-2018’».
6. Την υπ’ αρ. 260/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου, περί
«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο
πλαίσιο του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση για όλους»
περιόδου 2017-2018.
7. Την υπ’ αρ. 36049/6-11-2017 Ανακοίνωση Δημάρχου Διονύσου για την Πρόσληψη
Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με την οποία
προκηρύχτηκαν οκτώ θέσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής.
8. Την υπ’ αρ. 556/4714/8-2-2018 Απόφαση Δημάρχου περί «Πρόσληψης πέντε (5)
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ορισμένου χρόνου και διάρκειας οκτώ (8) μήνες
στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ‘Άθληση για Όλους’ της ΓΓΑ, με την οποία καλύφθηκαν
πέντε από τις οκτώ θέσεις.
9. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι τρεις (3) θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής της
ειδικότητας «Ρυθμική Γυμναστική».
10. Το υπ’ αρ. 8-2-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο ζητείται η προκήρυξη των τριών κενών θέσεων στις
ειδικότητες α) Αθλητικοί Δρόμοι, β) Αντισφαίριση, και γ) Ενόργανη Γυμναστική.
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, να λάβει σχετική απόφαση για την πρόσληψη τριών (3)
πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για
χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του αρχικού οκταμήνου, για την κάλυψη των αναγκών
υλοποίησης των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» του Δήμου μας, περιόδου 2017-2018.
Βάσει των καταγεγραμμένων αθλητικών αναγκών του Δήμου μας, προτείνεται η κάτωθι
κατανομή θέσεων ανά ειδικότητα:
 Αθλητικοί δρόμοι / μία (1)
 Αντισφαίριση/ μία (1)
 Ενόργανη γυμναστική/ μία (1)
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του
δημοτικού γυμναστηρίου και την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των δημοτών μας.
Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ανωτέρω θα καλύπτεται αποκλειστικά από τα έσοδα
είσπραξης αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων, που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοιαθλούμενοι κάτοικοι του δήμου μας ή από είσπραξη τυχόν δωρεών και χορηγιών (εφόσον θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το σκοπό αυτό) ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του
αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α. εξόδων (άρθρο 29 του ν. 4151/29-4-2013).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.550€ (3 άτομα για 6 μήνες)
σε βάρος των ΚΑ 15.6041.0006 «Αποδοχές Συμβασιούχων Γυμναστών Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους» και ΚΑ 15.6054.0003 «Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Συμβασιούχων
Γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους
2018.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο,
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να εγκρίνει:
«Την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα 6 μηνών, για την υλοποίηση των προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους, περιόδου 2017-2018.»
Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Διονύσου» και είπε τα εξής: «Ο Αθλητισμός είναι με δόσεις; Έχετε αποδεχτεί όλα αυτά τα
πράγματα και ποτέ δεν παλέψατε για να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Όσο έρχονται τέτοια
θέματα που είναι ανταποδοτικά και δεν αντιδράτε θα τα καταψηφίζω».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος
Α΄).
 Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 4151/29-4-2013 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-4-2013) όπως
αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν.3057/2001 (ΦΕΚ 239Α΄), αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41Α΄) και με την παράγραφο 6 του
άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89Α΄).
 Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ
1774/Β΄/17-6-2016) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 (ΦΕΚ
3359/Β΄/22-9-2017) ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 Τις υπ’ αριθ. 86/2017 και 260/2017 ΑΔΣ.
 Την υπ’ αρ. 36049/6-11-2017 Ανακοίνωση Δημάρχου.
 Την υπ’ αρ. 556/4714/8-2-2018 Απόφαση Δημάρχου.
 Το υπ’ αρ. 8-2-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι τρεις (3) θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής της
ειδικότητας «Ρυθμική Γυμναστική».
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Με ψήφους
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ΚΑΤΑ
Υπέρ

ΠΛΕ Ι ΟΨΗΦΙΑ
1 Κατά

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και
αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα εως τη λήξη του προγράμματος 31-1018, για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2017-2018.
Βάσει των καταγεγραμμένων αθλητικών αναγκών του Δήμου μας, αποφασίζεται η κάτωθι
κατανομή θέσεων ανά ειδικότητα:
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ΑΔΑ: Ω96ΖΩ93-Β5Ζ

 Αθλητικοί δρόμοι / μία (1)
 Αντισφαίριση/ μία (1)
 Ενόργανη γυμναστική/ μία (1)
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του
δημοτικού γυμναστηρίου και την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των δημοτών μας.
Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ανωτέρω θα καλύπτεται αποκλειστικά από τα έσοδα
είσπραξης αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων, που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοιαθλούμενοι κάτοικοι του δήμου μας ή από είσπραξη τυχόν δωρεών και χορηγιών (εφόσον θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το σκοπό αυτό) ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του
αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α. εξόδων (άρθρο 29 του ν. 4151/29-4-2013).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.550€ (3 άτομα για 6 μήνες)
σε βάρος των ΚΑ 15.6041.0006 «Αποδοχές Συμβασιούχων Γυμναστών Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους» και ΚΑ 15.6054.0003 «Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Συμβασιούχων
Γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους
2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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