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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            09/10/2019 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                10784 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    03/10/2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  191 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 18ης/03.10.2019,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 3η του µηνός 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 03/10/2019, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  19:00 µ. µ 
, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.10173/27.09.2019, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατηµερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθηµανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά ∆έσποινα  
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21. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
22. Παραγυιού Άννα  
23. Κουφού Σταυρούλα  
24. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
25. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
26. Χατζησάββας Μηνάς  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Αποδοχή και έγκριση εφαρµογής Προγραµµάτων Άθλησης για όλους 
(Π.Α.γ.Ο- Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ) περιόδου 2019-2020 στο ∆ήµο 
Καισαριανής. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  µε 
αριθµ.πρωτ.: 10191/27-09-2019 του Αντιδηµάρχου Αθλητισµού κ.Τσιροζίδη 
Ιωάννη  η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 Με την υπ’ αρ.ΥΠΠΟΑ / Γ∆OΑ/ ∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ 439980/15334/1266 
Κοινή Υπουργική Απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 
3200/τ.Β/21.8.2019 εγκρίθηκε στο ∆ήµο Καισαριανής η πρόσληψη 
δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα απασχοληθούν στο 
Πρόγραµµα  Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2019- 2020. 
 
Οι ειδικότητες των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα απασχοληθούν 
στο ∆ήµο µας ορίζονται οι εξής: 

α/α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (1Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) 

Με εµπειρία στο άθληµα 
2 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (1Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) 

Με εµπειρία στο άθληµα 
3 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (1Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) 

Με εµπειρία στο άθληµα 
4 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ (1Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) 

Με εµπειρία στο άθληµα (πτυχίο ΕΠΟ) και 
εµπειρία στη µυϊκή ενδυνάµωση 

5 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (1Η 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) -  
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (2Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) 
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6 ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
7 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (1Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) 
8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 

Με εµπειρία σε latin χορούς  
9 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (1Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) 

Με εµπειρία σε µυϊκη ενδυνάµωση 
10 ΕΝΟΡΓΑΝΗ (1Η ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) 

Με εµπειρία σε αεροβική 
11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 

Με εµπειρία σε αεροβική-Zumba 
12 ΓΕΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 

Με εµπειρία στην µυϊκή ενδυνάµωση 
 
 

Οι προσλήψεις των δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα 
απασχοληθούν στο Πρόγραµµα  Άθλησης για Όλους για την περίοδο 
2019 - 2020 θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού» (Υπουργική Απόφαση  
187200/13385/1259/891 - ΦΕΚ 1774/τ.Β/17-6-2016). Για το σκοπό αυτό 
θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 
Καισαριανής όπου θα ορίζεται η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των 
ενδιαφεροµένων καθώς και η προθεσµία υποβολής των ενστάσεων µετά 
την έκδοση των αποτελεσµάτων. 
 
-  Η ηµεροµηνία έναρξης των προγραµµάτων  θα οριστεί   µε 
ανακοίνωση µετά την έκδοση των πινάκων κατάταξης και την πρόσληψη 
των επιτυχόντων, µε µέγιστη διάρκεια των εγκεκριµένων προγραµµάτων 
τις 32 εβδοµάδες. 
 
Για την εφαρµογή τους προτείνουµε τα εξής: 
- Την αποδοχή της υπ’αριθµ 187200/13385/1259/891 Υπουργικής 

Απόφαση  - ΦΕΚ 1774/τ.Β/17-6-2016 «Έγκριση Οργανωτικού 
Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού» 

- Ο ∆ήµος Καισαριανής  θα είναι ο φορέας υλοποίησης των 
προγραµµάτων, µε το Γραφείο  Αθλητισµού του ∆ήµου να έχει την 
ευθύνη του φορέα οργάνωσης /επίβλεψης/παρακολούθησης 
(πρόσληψη προσωπικού, οικονοµική - λογιστική διαχείριση). 
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- Τον ορισµό τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης των 

προγραµµάτων της Γ.Γ.Α. µε τρίµηνα δελτία, παρουσίες 
εργαζοµένων, ροές συνδροµών αθλούµενων, µισθοδοσία 
εργαζοµένων καθώς κλπ.  

    Στην επιτροπή, προτείνεται να συµµετέχουν 
- 1) ο Αντιδήµαρχος Αθλητισµού Τσιροζίδης Ιωάννης,  
- 2) ο υπάλληλος του Γραφείου Αθλητισµού Μπουντίνος Αναστάσιος , 

και  
- 3) η υπάλληλος του Τµήµατος Λογιστηρίου  Μπολιεράκη Αικατερίνη  
 
- Τον ορισµό τριµελούς επιτροπής επιλογής του προσωπικού 

(επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων για προσλήψεις όπως αυτές 
καθορίζονται από τις διατάξεις του οργανωτικού πλαισίου της 
Γ.Γ.Α.) αποτελούµενη από: 

- 1) τον Αντιδήµαρχο Αθλητισµού Τσιροζίδη Ιωάννη 
- 2) τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Ματζιούρη 

Γεώργιο και  
- 3) τον  υπάλληλο του Γραφείου Παιδείας - Αθλητισµού Μελαχροινίδη 

Χαράλαµπο.  
 

Για τις δαπάνες πρόσληψης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  των 
Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α., περιόδου 2019-20 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2019 οι 
εξής πιστώσεις:  
Στον Κ.Α 15.6041.0001 «Τακτικές Αποδοχές Συµβασιούχων για 
Προγράµµατα Αθλητισµού»  ποσό 5.200 € και στον Κ.Α 15.6054 
«Ασφαλιστικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»  ποσό 1.900 €.   
Ανάλογα  ποσά  για την υλοποίηση των προγραµµάτων θα εγγραφούν 
και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2020 αφού αυτά 
συνεχίζονται και µετά την 1-1-2020. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 
4071/2012 και του άρθρου 29 του Ν.4151/2013, προβλέπεται  ότι το 
σύνολο (100%) της δαπάνης θα καλύπτεται από έσοδα από την 
καταβολή αντιτίµου από τους ωφελούµενους ή από την είσπραξη 
δωρεών και χορηγιών ή µέσω της Γ.Γ.Α έως το ποσό του αντίστοιχου 
προβλεπόµενου Κ.Α.Ε. 
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Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης αποδοχής και έγκρισης εφαρµογής 
των Προγραµµάτων άθλησης Για Όλους (Π.Α.γ.Ο)  περιόδου 2019 – 
2020 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου Αθλητισµού κ.Τσιροζίδη Ιωάννη , την σχετική νοµοθεσία, 
µετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μιλτσακάκη Μιχάλη ο οποίος 
ψηφίζει ΚΑΤΑ  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

- Την αποδοχή της υπ’αριθµ 187200/13385/1259/891 Υπουργικής 
Απόφαση  - ΦΕΚ 1774/τ.Β/17-6-2016 «Έγκριση Οργανωτικού 
Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού» 

- Ο ∆ήµος Καισαριανής  θα είναι ο φορέας υλοποίησης των 
προγραµµάτων, µε το Γραφείο  Αθλητισµού του ∆ήµου να έχει την 
ευθύνη του φορέα οργάνωσης /επίβλεψης/παρακολούθησης 
(πρόσληψη προσωπικού, οικονοµική - λογιστική διαχείριση). 

 
- Τον ορισµό τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης των 

προγραµµάτων της Γ.Γ.Α. µε τρίµηνα δελτία, παρουσίες 
εργαζοµένων, ροές συνδροµών αθλούµενων, µισθοδοσία 
εργαζοµένων καθώς κλπ.  

    Στην επιτροπή, θα συµµετέχουν 
- 1) ο Αντιδήµαρχος Αθλητισµού Τσιροζίδης Ιωάννης,  
- 2) ο υπάλληλος του Γραφείου Αθλητισµού Μπουντίνος Αναστάσιος , 

και  
- 3) η υπάλληλος του Τµήµατος Λογιστηρίου  Μπολιεράκη Αικατερίνη  
 
- Τον ορισµό τριµελούς επιτροπής επιλογής του προσωπικού 

(επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων για προσλήψεις όπως αυτές 
καθορίζονται από τις διατάξεις του οργανωτικού πλαισίου της 
Γ.Γ.Α.) αποτελούµενη από: 

- 1) τον Αντιδήµαρχο Αθλητισµού Τσιροζίδη Ιωάννη 
- 2) τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Ματζιούρη 

Γεώργιο και  
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- 3) τον  υπάλληλο του Γραφείου Παιδείας - Αθλητισµού Μελαχροινίδη 
Χαράλαµπο.  

 
Για τις δαπάνες πρόσληψης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  των 
Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α., περιόδου 2019-20 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2019 οι 
εξής πιστώσεις:  
Στον Κ.Α 15.6041.0001 «Τακτικές Αποδοχές Συµβασιούχων για 
Προγράµµατα Αθλητισµού»  ποσό 5.200 € και στον Κ.Α 15.6054 
«Ασφαλιστικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»  ποσό 1.900 €.   
Ανάλογα  ποσά  για την υλοποίηση των προγραµµάτων θα εγγραφούν 
και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2020 αφού αυτά 
συνεχίζονται και µετά την 1-1-2020. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 
4071/2012 και του άρθρου 29 του Ν.4151/2013, προβλέπεται  ότι το 
σύνολο (100%) της δαπάνης θα καλύπτεται από έσοδα από την 
καταβολή αντιτίµου από τους ωφελούµενους ή από την είσπραξη 
δωρεών και χορηγιών ή µέσω της Γ.Γ.Α έως το ποσό του αντίστοιχου 
προβλεπόµενου Κ.Α.Ε. 

 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  11)Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστου 12) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 
13Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατηµερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθηµανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας 20) Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά ∆έσποινα  22) Καγιαµπάκη Ειρήνη 23) 
Παραγυιού Άννα 24) Κουφού Σταυρούλα 25) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 26) 
Μιλτσακάκης Μιχάλης 27)Χατζησάββας Μηνάς 
 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  03/10/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


