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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..26η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..20/12/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 248/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ Ε.Η.∆: Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού «Άθληση για όλους». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 26ης/20-12-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..20η ∆εκεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 35252/16-12-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 
96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 30.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
12.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
15.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
16.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

17.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
8. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
9. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
11. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Πέππας Ευάγγελος 
και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), Κρητικός Αθανάσιος, 
Κοντάκης Κυριάκος, Κριεµάδης Στέφανος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης Γρηγόριος, 
Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτράκος Παναγιώτης και Ζυγούνας Γεώργιος (δικαιολογηµένη 
απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος της 
Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Ζώτου Ζωή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆. 
 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..248/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ Ε.Η.∆: Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού «Άθληση για όλους». 

 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του  εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος  ζήτησε από το σώµα 
να ψηφίσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα  του θέµατος, λόγω των καταληκτικών ηµεροµηνιών 

18.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
19.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
20.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
21.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
22.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
26. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
27. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
30.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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υποβολής της πρότασης συµµετοχής στο εν λόγω πρόγραµµα (Άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 
(Κ∆Κ), 65 § 5 και 67§ 7  του Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010).  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κατά πλειοψηφία µε  29 ψήφους Υπέρ και 1 ψήφο  Λευκή ενέκρινε 
το κατεπείγον του θέµατος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον  Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Χρηστάκη 
Μιχαήλ για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Γενικός Γραµµατέας κ. Χρηστάκης Μιχαήλ είπε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 95 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», «το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι 
γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ 
αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης.» 

Λόγω της κατάργησης του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου ∆ιονύσου «Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και 
Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ‘‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’’» που ήταν ο αρµόδιος φορέας για τις υποδοµές και 
τα προγράµµατα άθλησης του ∆ήµου, όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4014 /Β΄/15-12-2016, οι εν 
λόγω αρµοδιότητες περιήλθαν στο ∆ήµο. Λαµβάνοντας υπόψη την άµεση ανάγκη για 
πρόσληψη προσωπικού προκειµένου να µπορέσει να συνεχιστεί η εύρυθµη λειτουργία του 
Γυµναστηρίου και των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου, προτείνεται στο Σώµα, η 
συζήτηση του παρόντος θέµατος εκτός ηµερησίας διατάξεως όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 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. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 

3. 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 
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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, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 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 προβλεπόµενου Κ.Α.Ε. Η 
απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθµολογική ή µισθολογική 
εξέλιξη.» 

4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/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. 

5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640/13-10-
2016 εγκριτική απόφαση «Γενικών Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης ∆ιάρκειας 
Περιόδου 2016-2017». 

6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337704/23255/2375/1641/13-10-
2016 εγκριτική απόφαση «Ειδικών Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης ∆ιάρκειας 
Περιόδου 2016-2017». 

7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420 (ΦΕΚ 
2863/Β΄/8-9-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης-Πολιτισµού & Αθλητισµού-Οικονοµικών µε θέµα «Έγκριση κατανοµής 
θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ 
και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017», µε την οποία εγκρίθηκαν 7 θέσεις για το Νοµικό Πρόσωπο 
«Ο ΘΕΣΠΙΣ» του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

8. Τις υπάρχουσες ανάγκες, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από το µέχρι πρόσφατα αρµόδιο 
φορέα του ∆ήµου µας, το ΝΠ∆∆ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» και την υπ’ αριθ. 140/2016 Απόφαση του ∆Σ 
του, περί αποδοχής των γενικών και ειδικών προγραµµάτων Άθλησης για Όλους µεγάλης 
διάρκειας περιόδου 2016-2017 και καθορισµού των ειδικοτήτων των συµβασιούχων 
πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο πλαίσιο του προγράµµατος Άθληση για Όλους. 

9. Την υπ’ αριθ. 149/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, περί 
κατάργησης του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 
‘‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’’». 

10. Το ΦΕΚ 4014 /Β΄/ 15-12-2016 δηµοσίευσης της κατάργησης του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός 
Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ‘‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’’».  

 
Προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να λάβει σχετική απόφαση για την πρόσληψη επτά (7) 
πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για 
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χρονικό διάστηµα οχτώ (8) µηνών, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των 
«Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» του ∆ήµου µας, περιόδου 2016-2017.  

Βάσει των καταγεγραµµένων αθλητικών αναγκών του ∆ήµου µας, προτείνεται η κάτωθι 
κατανοµή θέσεων ανά ειδικότητα: 

• Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί / δύο (2) 
• Κλασικός Αθλητισµός/ µία (1) 
• Κλασικός Αθλητισµός µε ειδίκευση άλµατα / µία (1) 
• Υπαίθριες δραστηριότητες ανοιχτού χώρου / µία (1) 
• Πάλη και αυτοάµυνα / µία (1) 
• Ειδική Φυσική Αγωγή / µία (1) 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία του 
δηµοτικού γυµναστηρίου και των λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων, σε µια εποχή που 
αυξάνονται οι ανάγκες άθλησης λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και της οικονοµικής 
κατάστασης της χώρας. 

Η δαπάνη για τη µισθοδοσία των ανωτέρω θα καλύπτεται από τα έσοδα είσπραξης αντιτίµου, 
υπό τη µορφή διδάκτρων, που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούµενοι-αθλούµενοι κάτοικοι του 
∆ήµου 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. 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. Έτους 2017 υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις, στο 
σκέλος των εξόδων ΚΑ 15.6041.0006 µε τίτλο «Αποδοχές Συµβασιούχων Γυµναστών 
Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» εκ ποσού 54.940,20€ και ΚΑ 15.6054.0003 µε τίτλο 
«Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Συµβασιούχων Γυµναστών Προγραµµάτων Άθλησης για 
Όλους» εκ ποσού 13.493,52€, οι οποίες επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις απαιτούµενες 
µισθοδοσίες.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την πρόσληψη 
επτά (7) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου και για διάστηµα οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση τµηµάτων γενικών και ειδικών 
προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2016-2017. 

Τέλος το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Θεωρούσα ότι µε την ενσωµάτωση του ΘΕΣΠΙ στο ∆ήµο θα 
µπορούσε το θέµα του προσωπικού να αντιµετωπιστεί ολοκληρωµένα, από την άποψη ότι δεν 
υπάρχει εποχικότητα στις Πολιτιστικές και στις Αθλητικές δραστηριότητες. Θα ήταν δόξης πεδίο 
λαµπρό για το ∆ήµο να προχωρήσει, να επιµείνει και να υλοποιήσει προγράµµατα µόνιµων 
προσλήψεων. Γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα , αλλά δεν προχωράτε σε αυτό. Πάτε 
στο 8µηνο και όταν τελειώσει τους υπόλοιπους µήνες τι θα κάνετε; Θα πάρετε ιδιώτες µε 
εργολάβους; Αν υπήρχε άλλη αντίληψη στα πράγµατα, διαφορετική θα ήταν η κατάσταση στο 
∆ήµο και στις υπηρεσίες του και στις προοπτικές του. Εκτός αν κάποια στιγµή σκέπτεστε να το 
πάτε εργολαβικά, όπως και µε τα θέµατα της καθαριότητας που το σκουπίδι είναι χρυσός, έτσι 
και ο Αθλητισµός και ο Πολιτισµός και τους δίνεται την ικανότητα να παίζουν εργολαβικά. Θα το 
καταψηφίσω, όχι γιατί δεν υπάρχει ανάγκη, αλλά γιατί υπάρχει καλύτερη δυνατότητα 
προγραµµάτων µόνιµου και σταθερών πολλαπλασιάζοντας τέτοιες δραστηριότητες, γιατί ο 
κόσµος δύσκολα τα βγάζει πέρα και δύσκολα µπορεί να ανταποκριθεί οικονοµικά σε τέτοιες 
δραστηριότητες». 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121Α΄). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 4151/29-4-2013 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-4-2013). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6  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΄), 

� Την υπ’ αριθ. 35566/20-12-2016 Βεβαίωση Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
� Το Απόσπασµα ΦΕΚ 2863/Β΄/8-9-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης-Πολιτισµού & Αθλητισµού-Οικονοµικών µε 
θέµα «Έγκριση κατανοµής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε 
σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών που υλοποιούν 
Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017». 

� Το Απόσπασµα ΦΕΚ 4014 /Β΄/ 15-12-2016 υπ’ αριθ. 96712/35349/22-11-2016 Απόφαση 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κατάργησης του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός 
Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ‘‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’’» 

� Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 
1774/Β΄/17-6-2016) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

� Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640/13-10-
2016 εγκριτική απόφαση. 

� Τις υπ’ αριθ. 140/2016 και 149/2016 Αποφάσεις του ∆Σ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 

    Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                         Με ψήφους   29  Υπέρ     και    1    Κατά                                         

                                       
 
Μειοψηφούσης της ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
                                              

                               
Εγκρίνει την πρόσληψη επτά (7) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και για διάστηµα οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση 
τµηµάτων γενικών και ειδικών προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2016-2017 µε τις 
κάτωθι ειδικότητες: 

• Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί / δύο (2) 
• Κλασικός Αθλητισµός/ µία (1) 
• Κλασικός Αθλητισµός µε ειδίκευση άλµατα / µία (1) 
• Υπαίθριες δραστηριότητες ανοιχτού χώρου / µία (1) 
• Πάλη και αυτοάµυνα / µία (1) 
• Ειδική Φυσική Αγωγή / µία (1) 
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Η δαπάνη για τη µισθοδοσία των ανωτέρω θα καλυφθεί από τα έσοδα είσπραξης αντιτίµου, 
υπό τη µορφή διδάκτρων, που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούµενοι-αθλούµενοι κάτοικοι του 
∆ήµου 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. 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. Έτους 2017 υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις, στο 
σκέλος των εξόδων ΚΑ 15.6041.0006 µε τίτλο «Αποδοχές Συµβασιούχων Γυµναστών 
Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» εκ ποσού 54.940,20€ και ΚΑ 15.6054.0003 µε τίτλο 
«Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Συµβασιούχων Γυµναστών Προγραµµάτων Άθλησης για 
Όλους» εκ ποσού 13.493,52€, οι οποίες επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις απαιτούµενες 
µισθοδοσίες.  

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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