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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 20 της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο.  στις  1 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017                                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης 

Π.Φ.Α. για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. 

2017 - 2018. 

 

 

                            

 Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 15.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ σε Τακτική Συνεδρίαση ύστερα από 

την υπ΄ αριθ. 325/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Α.Ο., η οποία 

επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5  & 67 του Ν. 

3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/2010) και με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου αριθμού 

μελών 7 παρέστησαν 7 ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠ. 2. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Α. 3. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δ. 4. ΦΩΤΗΣ Β.  5. 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘ. 6. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘ. 7. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΝΕΙΣ  

ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Νταλιάρης Δ. για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Εισηγούμενος το 2ο θέμα της Η.Δ. " Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης Π.Φ.Α. για την 

υλοποίηση των Π.Α.Γ.Ο. 2017 - 2018" ο κ. Πρόεδρος είπε : ¨Αφού λάβουμε υπόψη τους 

πίνακες κατάταξης που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή στις 27-11-2017, και την 64/2017 

απόφαση έγκρισής τους,  προτείνω να προχωρήσετε στην έγκριση της πρόσληψης των 

επιτυχόντων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την στελέχωση των τμημάτων των 

προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2017 -2018.¨ 

Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση πάνω 

στο θέμα αυτό και έχοντας υπόψη του : 

 την εισήγηση του κ. Προέδρου  

 την 9/2017 απόφαση του Δ.Σ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων 

 Την βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης. 

 Τις αναλήψεις υποχρέωσης Α4/17, Α5/17 

 την 32/2017 απόφαση του Δ.Σ. για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης Π.Α. για 

Όλους Περιόδου 2017 – 2018. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004268
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 το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΣΠΕΠΑΟ /363084 /20154/ 1815 

/1308 22-09-2017 έγγραφο της  Γ.Γ.Α. 

 τις υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ /444247/23485/2310/1586/27-

10-17 & 444331/23490/2313/1587 27-10-17 

 το Οργανωτικό Πλαίσιο των (ΠΑγΟ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  όπως  

αυτό  ισχύει  με  αριθμ. Πρωτ .ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 187200 / 

13385 / 1259 / 891 / 17-6-16  με  θέμα  «Οργάνωση  και Λειτουργία των 

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». 

 Την 62/2017 απόφαση του Δ.Σ  

 Την ανακοίνωση πρόσληψης με αριθμό 315/09-11-2017 

 το γεγονός ότι η διαδικασία έγινε σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο της 

Γ.Γ. Α.  

 τις αιτήσεις των υποψηφίων 

 τους από 27-11-2017 πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. 

 Την 64/2017 απόφαση του Δ.Σ. 

 

 

Αποφασίζει   ο μ ό φ ω ν α  

 

εγκρίνει την πρόσληψη από 05-12-2017 έως και 31-07-2018 του κ. Στεργίου 

Μιχαήλ του Δημητρίου για την κάλυψη της θέσης του Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο 

Ειδικό Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους περιόδου 2017-2018 και την πρόσληψη από 05-12-

2017 έως και 31-05-2018 του κ. Ακλίδη Χρήστου-Βασιλείου του Δημητρίου για την 

κάλυψη της θέσης του Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Πρόγραμμα Άθλησης για 

Όλους περιόδου 2017-2018. 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Α.Ο.Δ.Κ. ως αρμόδιο όργανο να προχωρήσει σε όλες 

τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των ανωτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 65/2017. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Τα Μέλη 

Υπογραφή                                                              Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα                                    

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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