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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

13Η Συνεδρίαση  27-04-2021 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 80/2021 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη (12) δώδεκα πτυχιούχων κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής διαφόρων 
ειδικοτήτων  (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - ωρομισθίων) με διάρκεια 
σύμβασης έως 32 εβδομάδων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και 

Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους  2021 - 2022 στο Δήμο Καισαριανής. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 13ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 27η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6194/23-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η 
πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 

10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 

Ονομαστικά οι:  
                           
                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

 

ΑΔΑ: ΩΔΟ0ΩΕΨ-5ΒΙ



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                    
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 6155/23-04-2021 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεωργίου, η οποία 
έχει  ως εξής : 

 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 126614/29-3-2021 έγγραφό της η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

μας ζητά να της αποστείλουμε αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου θέσεων Π.Φ.Α. (Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής) για την υλοποίηση των 

«Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους » , περιόδου 2021-

22. 

Ο Δήμος Καισαριανής έχει ανάγκη να προσλάβει (12) δώδεκα πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής 

διαφόρων ειδικοτήτων (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - ωρομισθίων - με διάρκεια 

σύμβασης έως 32 εβδομάδων) για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής άθλησης 

περιόδου 2021-22 (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 Δήμος μας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό ειδικότητας 

Φυσικής Αγωγής. 

 

Για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2021 έχουν εγγραφεί στα 

έσοδα, στον Κ.Α 0524.0003 - Συνδρομή Αθλουμένων Π.α.Γ.Ο. ποσό 3.000 €  και στον Κ.Α 

1211.0002 - Επιχορήγηση από τη Γ.ΓΑ για την υλοποίηση Π.α.Γ.Ο.  ποσό 14.500 €. 

 

  Στα δε έξοδα έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Κ.Α 15.6041.0001 Τακτικές Αποδοχές 

Συμβασιούχων για Προγράμματα Αθλητισμού ποσό 14.500 € και Κ.Α 15.6054. 

Ασφαλιστικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  ποσό 12.000 €.   

Σχετικές πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής και 

για το έτος 2022 εφόσον τα Προγράμματα συνεχιστούν και το νέο έτος. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις 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 επιχορήγησης 

της Γ.Γ.Α έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε. 

Παρακαλείται η Οικονομική  Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

                                                                      

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οQ ψιν:   
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• Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 126614/29-3-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Α. 

• Την σχετική νομοθεσία 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την πρόσληψη (12) δώδεκα πτυχιούχων κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής διαφόρων 
ειδικοτήτων  (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - ωρομισθίων) με διάρκεια 

σύμβασης έως 32 εβδομάδων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και 
Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους  2021 - 2022 στο Δήμο Καισαριανής. 
Για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2021 έχουν εγγραφεί στα 
έσοδα, στον Κ.Α 0524.0003 - Συνδρομή Αθλουμένων Π.α.Γ.Ο. ποσό 3.000 €  και στον 
Κ.Α 1211.0002 - Επιχορήγηση από τη Γ.ΓΑ για την υλοποίηση Π.α.Γ.Ο.  ποσό 14.500 

€. 
Στα δε έξοδα έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Κ.Α 15.6041.0001 Τακτικές Αποδοχές 
Συμβασιούχων για Προγράμματα Αθλητισμού ποσό 14.500 € και Κ.Α 15.6054. 
Ασφαλιστικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  ποσό 12.000 €.   

Σχετικές πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής 
και για το έτος 2022 εφόσον τα Προγράμματα συνεχιστούν και το νέο έτος. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις 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 
επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2021 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                                                 

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       27/04/2021 

                                                                      Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                          

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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