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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 130 / 2020
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 10 / 2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ : « Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των "Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους"/ Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020- 2021 και προγραμματισμός
προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα: "Πρόγραμμα Άθλησης για
Όλους" Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020- 2021. »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 25η Ιουνίου , του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την με αριθ. πρωτ.
17697 / 19/06/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ήταν δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ
19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ
20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ
21) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ22) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ
23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ
24) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
25) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ
26) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
8) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
27) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
9) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ
28) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ
10) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ29) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
30) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
11) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
31) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
12) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
32) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ
13) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
33) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
14) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
34) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
15) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ
35) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
16) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ
36) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
37) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ
18) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
1)
2)
3)
4)
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και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ
2) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο
αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι -37- , αποτελούντες την απόλυτη
πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του
Ν.3463/8-6-2006 «Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον
ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων,
παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κολιός κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κολιός ρωτά τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου αν δέχονται να συζητήσουν εκτός ημερήσιας διάταξης το
θέμα «Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των "Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους"/ Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020- 2021 και προγραμματισμός προσλήψεων
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα: "Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους"
Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020- 2021.»
Αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκαν ομόφωνα για τη
συζήτηση του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν.
3852/2010, , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, δίνει
το λόγο στην αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Αθλητισμού και Νεολαίας,
κ.Πεϊχαμπέρη Παναγιώτα, η οποία ως εισηγήτρια του θέματος, λέει τα εξής:
« Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Εισάγουμε το παραπάνω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως έκτακτο για το
λόγο ότι την Παρασκευή 19-6-2020 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έστειλε στην
Υπηρεσία μας την βεβαίωση
Πιστοποίησης καταλληλόλητας υλοποίησης
Προγραμμάτων άθλησης για όλους που αφορούν το Δήμο Αλεξανδρούπολης και
ζήτησε από την Υπηρεσία μας να καταθέσει τα αιτήματα και τις προτάσεις της
προκειμένου αυτή με τη σειρά της να τα αξιολογήσει και να τα εγκρίνει. Τα
αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής
και του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των όσων περιγράφονται.
«Με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών και την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό και στις
δραστηριότητες σωματικής άσκησης μέσω των Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους
(Ε.Α.γ.Ο.), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε στην αναμόρφωση και
στον εκσυγχρονισμό του Οργανωτικού Πλαισίου, το οποίο εκδίδεται σε
εξουσιοδότηση του άρθρου 39 παρ.2 του ν.2725/99 ως ισχύει.
Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται , κατόπιν εγκρίσεως τους και πιστοποίησης
των Φορέων υλοποίησης από την ΓΓΑ με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το
Οργανωτικό πλαίσιο ΠαγΟ και ΕΑγΟ .
Οι Φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκριση της
ΓΓΑ μπορούν να προσλάβουν και να απασχολούν πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής
αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών , με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των
οκτώ μηνών .
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Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που
καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με την μορφή διδάκτρων ή
από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου
προβλεπόμενου ΚΑΕ .
Η απασχόληση αυτή
μισθολογική εξέλιξη.

δεν αναγνωρίζεται

ως υπηρεσία

για

βαθμολογική

ή

Η πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για
Όλους» είναι άκρως απαραίτητη, καθώς εξυπηρετεί ιδίως την ανάγκη της δια βίου
άθλησης η οποία και πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την
ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου,
λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τ' αποτελέσματα των ερευνών
για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική
κατάσταση του ατόμου.
Η πρόσληψη θα γίνει κατά την διαδικασία που περιγράφεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β
461/14-2-2020 .
Για την υποβολή αιτήματος πρόσληψης των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον
προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020-21 είναι
αναγκαία η βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων, οι
πιστώσεις αυτές θα καλυφθούν από το αντίτιμο του κάθε αθλούμενου με το ποσό
των δώδεκα ευρώ (12,00 ευρώ ) ανά αθλούμενο . Τα ειδικά προγράμματα
παρέχονται δωρεάν .

Τα προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν είναι τα κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Άθληση στην Προσχολική Ηλικία: Σωματική διάπλαση
Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία: Πολλαπλά αθλήματα
Άσκηση Ενηλίκων: Αεροβική Γυμναστική
Άσκηση Ενηλίκων: Παραδοσιακοί χοροί
Άθληση & νέοι :Πετοσφαίριση
Άσκηση ενηλίκων: Εκμάθηση κολύμβησης & AQUA AEROBIC
Άσκηση ενηλίκων: Υπαίθριες δραστηριότητες (περιπατητικά μονοπάτια,
πλατείες, παραλία κλπ)
8. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία: Βελτίωση ευκαμψίας
9. Άσκηση ατόμων με αναπηρίες: Κολύμβηση ΑμεΑ
10. Άσκηση ατόμων με αναπηρίες: Σωματική διάπλαση
11. Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις: Θεραπευτική γυμναστική

Το κόστος όλου του προγράμματος «Άθληση για Όλους»2020-2021 προβλέπεται
να ανέλθει συνολικά στις εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( 78.000,00 ευρω ).

Για την υλοποίηση των παραπάνω έντεκα (11) προγραμμάτων με δεκαέξι (16)
τμήματα στο πρόγραμμα « Άσκηση ενηλίκων», με πέντε (5) τμήματα στο
πρόγραμμα «Άσκηση στην Τρίτη ηλικία» , με τέσσερα (4) τμήματα στο πρόγραμμα
« Άσκηση Εφήβων» , με δώδεκα (12) τμήματα στο πρόγραμμα « Άσκηση στην
προσχολική ηλικία» ,με δύο (2) τμήματα στο πρόγραμμα «Κολύμβηση ΑμεΑ», με
3 τμήματα στο πρόγραμμα «Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις» , με 1 τμήμα το
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πρόγραμμα «Άσκηση ΑμεΑ»
προγραμματίζεται η
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) ως εξής:









πρόσληψη 10 (δέκα )

Δύο (2) άτομα Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας
Ένα (1) άτομο Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Πετοσφαίριση
Ένα (1) άτομο Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής
με ειδικότητα
Καλαθοσφαίριση
Ένα (1) άτομο Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμική ή
Ενόργανη Γυμναστική
Ένα (1) άτομο Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα αεροβική,
γιόγκα ή πιλάτες
Ένα (1) άτομο Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα
Παραδοσιακούς Χορούς.
Ένα (1) άτομο Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση
και δίπλωμα Ναυαγοσωστικής
Δύο (2) άτομα Πτυχιούχα Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα, Ειδική
Αγωγή

Η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη των Π.Φ.Α. θα γίνουν όπως
καθορίζονται στο άρθρο 7 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /69097/ 2670/170/7-2-2020 ( ΦΕΚ 461/τ.Β/14.2.16
) « Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων & Εκδηλώσεων Άθλησης για
Όλους (ΠΑγΟ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού » .
3. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους Κ.Α του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισμού έτους 2020 & 2021 :
α) 15.6041.002 με τίτλο « Τακτικές αποδοχές προσωπικού (ΠΑγΟ)» ποσό 24.000€
β) 15.6054.003 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού (ΠΦΑ
για ΠΑγΟ)» ποσό 2.000€
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους
(2021), σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνεχιστούν μετά την 31η-12-2020.
'Έχοντας υπόψιν

•

Τις διατάξεις του άρθ. 75 παρ.6 του Ν.3852/10,
αντικαταστάθηκε από το άρθ. 77 του Ν. 4555/2018

•
•
•

παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019
Την εισήγηση της Υπηρεσίας
N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

•
•

Τα επισυναπτόμενα στοιχεία
Τις διατάξεις του αρθ. 10 ”Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του COVID – 19” της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/Τ/Α' 11-3-2020) και λοιπές διατάξεις περί αποφυγής της διάδοσης του
COVID – 19”

Εισηγούμαστε όπως εγκρίνετε:
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1.
Το αντίτιμο του κάθε αθλούμενου στο μηνιαίο ποσό των δώδεκα ευρώ
(12,00 ευρώ) εξαιρουμένων των προγραμμάτων ΑΜΕΑ, που θα είναι δωρεάν, για
την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2020-2021.
2.
Τον προγραμματισμό πρόσληψης των δέκα ( 10) πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωριαία
αποζημίωση) των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2020-2021, σύμφωνα με
τις
οδηγίες
της
εγκυκλίου
του
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/190894/585/29.04.2020…».

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, ο
κ. Δήμαρχος,
πρότεινε, όπως
επιφυλαχθούν ως προς το αντίτιμο που θα δίνει ο κάθε δημότης και
να
συγκροτηθεί μια τριμελής επιτροπή από τις παρατάξεις για να υποβληθεί μια
τεκμηριωμένη πρόταση, σχετικά με τον ορισμό του αντιτίμου και να επανέλθει ως
θέμα στο Δ.Σ.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη
συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, την πρόταση του
κ.Δημάρχου, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία
απουσιάζουν οι κ.κ.Κυριακίδης Π., Δουνάκης Κ., Καρυπίδης Ι.,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Τον ορισμό του αντιτίμου για τους δημότες σε επόμενο Δ.Σ., αφού συγκροτηθεί
τριμελής επιτροπή από τις παρατάξεις, η οποία θα υποβάλει μία τεκμηριωμένη
πρόταση, εξαιρουμένων των προγραμμάτων ΑΜΕΑ, που θα είναι δωρεάν, για την
υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2020-2021
2.Τον προγραμματισμό πρόσληψης των δέκα ( 10) πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωριαία
αποζημίωση) των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2020-2021, σύμφωνα με
τις
οδηγίες
της
εγκυκλίου
του
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/190894/585/29.04.2020…».
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Κολιός
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