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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  57 

 
Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/14.05.2020,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 14η του µηνός ΜΑΪΟΥ  
του έτους 2020.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 14/05/2020 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που διεξάχθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος (κεκλεισµένων των θυρών λόγω 
covid-19)  την 14η του µηνός ΜΑΪΟΥ 2020,ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ µε ώρα 19:00 µ. 
µ. ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 33998/08.05.2020 πρόσκληση του 
Προέδρου του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), 
όπως τροποποιήθηκαν µε τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του 
ν.4635/2019 . 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.    
        
  1. Φασκιώτης Γεώργιος 1. Βούρλου Μαρία 
  2. Τσιροζίδης Ιωάννης 2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
  3. Καλαλής Εµµανουήλ 3. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα   
  4. Μαζαράκης Ευγένιος 4. Κουφού Σταυρούλα 
  5. Γαβρίλη Αγγελική  
  6. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  7. Σταµέλος Ηλίας  
  8. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος  
  9. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
10. Αραχωβίτη Μαρία  
11. Πλυτάς Ευάγγελος  
12. Κατηµερτζής Γεώργιος  
13. Γραφίδου Γεσθηµανή  
14. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
15. Καρατζάς Ανδρέας  
16. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  



17. Παρασκευά ∆έσποινα  
18. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
19. Παραγυιού Άννα  
20. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
21. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
22. Χατζησάββας Μηνάς  
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
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: Πρόσληψη (12) δώδεκα πτυχιούχων κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής 
διαφόρων ειδικοτήτων  (Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου - ωροµισθίων) 
µε διάρκεια σύµβασης έως 32 εβδοµάδων για την υλοποίηση Προγραµµάτων 
Αθλησης για Όλους και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους  2020 - 2021 στο 
∆ήµο Καισαριανής 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την µε αριθµ. πρωτ.: 
3986/08-05-2020 εισήγηση  του προϊσταµένου διεύθυνσης διοικητικών 
υπηρεσιών κ.Ματζιούρη Γεωργίου   η οποία έχει ως εξής:    
 

 
Με το υπ’ αριθµ ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/190894/5880/585/29-4-2020 
έγγραφο της η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού  µας ζητά να της αποστείλουµε 
αίτηµα για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου θέσεων 
Π.Φ.Α (Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής) για την υλοποίηση των «Προγραµµάτων 
Άθλησης για Όλους και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους  » , περιόδου 2020-21. 
Ο ∆ήµος Καισαριανής έχει ανάγκη να προσλάβει (12) δώδεκα πτυχιούχους 
Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων (Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου - 
ωροµισθίων - µε διάρκεια σύµβασης έως 32 εβδοµάδων) για την υλοποίηση 
προγραµµάτων µαζικής άθλησης περιόδου 2020-21 (ανταποδοτικά) βάσει του 
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους. (ΦΕΚ 461 τ. Β  /2020). 
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των 
Προγραµµάτων δεδοµένου ότι ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό 
ειδικότητας Φυσικής Αγωγής. 
Για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2020 έχουν εγγραφεί 
στα έσοδα, στον Κ.Α 0524.0003 - Συνδροµή Αθλουµένων Π.α.Γ.Ο ποσό 4.500 €  
και θα εγγραφεί στον Κ.Α 1211.0002 - Επιχορήγηση από τη Γ.ΓΑ για την 
υλοποίηση Π.α.Γ.Ο  σχετικό ποσό όποτε προκύψει αυτή.  



Στα δε έξοδα έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Κ.Α 15.6041.0001 Τακτικές 
Αποδοχές Συµβασιούχων για Προγράµµατα Αθλητισµού ποσό 25.900 € και Κ.Α 
15.6054. Ασφαλιστικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  ποσό 15.250 €.   
Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Καισαριανής και για το έτος 2021 εφόσον τα Προγράµµατα θα συνεχιστούν και το 
νέο έτος. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και του 
άρθρου 29 του Ν.4151/2013, θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά 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. 
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
προϊσταµένου διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών, την ισχύουσα νοµοθεσία , 
µετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης ψηφίζει ΚΑΤΑ 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη (12) δώδεκα πτυχιούχων κλάδου ΠΕ Φυσικής 
Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων  (Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου - 
ωροµισθίων) µε διάρκεια σύµβασης έως 32 εβδοµάδων για την υλοποίηση 
Προγραµµάτων Αθλησης για Όλους και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους  
2020 - 2021 στο ∆ήµο Καισαριανής. 
Για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2020 έχουν 
εγγραφεί στα έσοδα, στον Κ.Α 0524.0003 - Συνδροµή Αθλουµένων Π.α.Γ.Ο 
ποσό 4.500 €  και θα εγγραφεί στον Κ.Α 1211.0002 - Επιχορήγηση από τη 
Γ.ΓΑ για την υλοποίηση Π.α.Γ.Ο  σχετικό ποσό όποτε προκύψει αυτή.  
Στα δε έξοδα έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Κ.Α 15.6041.0001 Τακτικές 
Αποδοχές Συµβασιούχων για Προγράµµατα Αθλητισµού ποσό 25.900 € 
και Κ.Α 15.6054. Ασφαλιστικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  ποσό 
15.250 €.   
Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Καισαριανής και για το έτος 2021 εφόσον τα Προγράµµατα θα συνεχιστούν 
και το νέο έτος. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και 
του άρθρου 29 του Ν.4151/2013, θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά 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) Φασκιώτης Γεώργιος 3) Τσιροζίδης Ιωάννης 4) Καλαλής 
Εµµανουήλ   5) Μαζαράκης Ευγένιος 6) Γαβρίλη Αγγελική  7) Κιτσέλης 
Εµµανουήλ  8) Σταµέλος Ηλίας 9) Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος 10) 
Κατσαρέλλης Νικόδηµος 11)  Αραχωβίτη Μαρία 12) Πλυτάς Ευάγγελος  13) 
Κατηµερτζής Γεώργιος 14) Γραφίδου Γεσθηµανή  15) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
16) Καρατζάς Ανδρέας , 17)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  18) Παρασκευά 
∆έσποινα  19) Καγιαµπάκη Ειρήνη 20) Παραγυιού Άννα 21) Αλεξόπουλος 
Σπυρίδων 22) Μιλτσακάκης Μιχάλης 23)Χατζησάββας Μηνάς 

 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  14/05/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


