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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 19/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 

 
Αξηζ. Απφθαζεο : 94/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε 
ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε 
σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο 
γηα Όινπο (ΠΑγΟ), πεξηφδνπ 2020-2021». 

 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 10729/20/29-5-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 

ΑΔΑ: 64Β546ΜΩ0Ι-0Ξ4



 2 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 6) 
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 7) Γξεηδειηάο Παληειήο 8) Σνκπνχινγινπ 
Κσλζηαληίλνο θαη 9) εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
Οπδείο. 
 
 

 Οη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο θαη Κ.Σνκπνχινγινπ απνρψξεζαλ απφ ηελ 
πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ.. 

 
 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην μοναδικό ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε 
Ο.Δ. θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 
(«Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/18 
(«Κιεηζζέλεο Ι») ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 11107/2-6-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 
 
 
ΘΔΚΑ: Πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο 
(ΠΑγΟ), πεξηφδνπ 2020-2021. 
 
 
           χκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/190894/5880/585/29.04.2020  έγγξαθν ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, νθείινπκε λα 
ππνβάιινπκε έσο 05.06.2020, ηα αηηήκαηά καο γηα ηελ πξφζιεςε Πηπρηνχρσλ 
Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ) ρξνληθήο 
πεξηφδνπ 2020-2021, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ γηα έγθξηζε κε ηελ έθδνζε Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΚΤΑ) ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Δζσηεξηθψλ 
& Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 
H Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο καο γλσζηνπνίεζε κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 
10259/25.05.2020  έγγξαθφ ηεο, φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο 
γηα Όινπο (ΠΑγΟ), ρξνληθήο πεξηφδνπ 2020-2021 πνπ πινπνηνχληαη κε ηελ 
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ 
πξφζιεςε νθηψ (8) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε σξηαία αληηκηζζία. Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ είλαη αλαγθαίν λα 

ΑΔΑ: 64Β546ΜΩ0Ι-0Ξ4



 3 

πξνζιεθζεί δηφηη ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ (Μφληκν & Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 
Ανξ. Υξφλνπ) δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ησλ Πξνγξακκάησλ 
Μαδηθήο Άζιεζεο, πνπ δηνξγαλψλνληαη  θάζε ρξφλν.  
Σν πξνζσπηθφ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ Νφκνπ 2725/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4151/2013, ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ 
«Άζιεζεο γηα Όινπο», εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππ΄ αξηζκ. 33/2006 ΠΤ.  H 
Γηεχζπλζε Άζιεζεο γηα Όινπο, Πξνβνιήο, Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ, Δπηζηεκνληθήο 
Τπνζηήξημεο & Γηεζλψλ ρέζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.), κέζσ 
ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο 
γηα Όινπο (ΠΑγΟ), πξνηείλεη ηηο ζέζεηο ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο πνπ είλαη 
αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 
θαη Αλαπηπμηαθνχ Αζιεηηζκνχ, πνπ πινπνηνχλ νη θνξείο-ΟΣΑ α΄& β΄ βαζκνχ, ΝΠΓΓ 
θαη ΝΠΙΓ απηψλ, ζχκθσλα κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ εθείλε εθδίδεη.  
Σα πξνγξάκκαηα είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ  Γ.Γ.Α. Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο (100%) ηνπ πξνζσπηθνχ 
απηνχ, ζα θαιπθζεί απνθιεηζηηθά απφ ην αληίηηκν πνπ θαηαβάιινπλ νη 
εμππεξεηνχκελνη θάηνηθνη θαη δεκφηεο ππφ ηελ κνξθή δηδάθηξσλ  ή απφ είζπξαμε 
δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ή κέζσ ηεο Γ.Γ.Α., έσο ην πνζφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
πξνβιεπνκέλνπ Κ.Α.Δ.  
Η δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α.Δ 15.6041.002 
«Απνδνρέο πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε πξνγξακκάησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ Γ.Γ.Α» 
θαη 15.6054.001 «Δηζθνξά ππέξ ηνπ ΙΚΑ-ΣΔΑΜ (Ο.Υ). ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, ελψ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζα πξνβιεθζνχλ θαη 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021.                                                      
χκθσλα ινηπφλ κε 
1)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2725/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 29 ηνπ 
Ν. 4151/2013. 
2)-ην ππ΄ αξηζκ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/190894/5880/585/29.04.2020 
έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ  
3)-ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 10259/25.05.2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο 
4)-ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 10907/01.06.2020 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο νθηψ 
(8) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ) 
ρξνληθήο πεξηφδνπ 2020-2021. 
Παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  έγθξηζεο 
πξφζιεςεο νθηψ (8) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα 
Όινπο(ΠΑγΟ), ρξνληθήο πεξηφδνπ 2020-2021. 
 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 19/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Μεηά ηαχηα, ε Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ζη ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/19,  
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 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2725/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 29 
ηνπ Ν. 4151/2013. 

 Σν ππ΄ αξηζκ. πξση.  
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/190894/5880/585/29.04.2020 έγγξαθν ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ  

 Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 10259/25.05.2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ 

 Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. 10907/01.06.2020 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε 
ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο νθηψ (8) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηα 
Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ) πεξηφδνπ 2020-2021 
 
 

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ  

 
Δγθξίλεη, γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο ιφγνπο, 

ηελ πξφζιεςε οκηώ (8) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε σξηαία αληηκηζζία, γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα 

Όινπο (ΠΑγΟ), ρξνληθήο πεξηφδνπ 2020-2021. 

 
Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ είλαη αλαγθαίν λα πξνζιεθζεί δηφηη ην πθηζηάκελν 
πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ (Μφληκν & Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξ. Υξφλνπ) δελ επαξθεί γηα 
ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ησλ Πξνγξακκάησλ Μαδηθήο Άζιεζεο πνπ 
δηνξγαλψλνληαη  θάζε ρξφλν.  
    Σν πξνζσπηθφ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ Νφκνπ 2725/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν. 4151/2013, ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ «Άζιεζεο 
γηα Όινπο», εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππ΄αξηζκ. 33/2006 ΠΤ.  H Γηεχζπλζε 
Άζιεζεο γηα Όινπο, Πξνβνιήο, Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ, Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο 
& Γηεζλψλ ρέζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.), κέζσ ηνπ 
Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα 
Όινπο (ΠΑγΟ), πξνηείλεη ηηο ζέζεηο ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο πνπ είλαη 
αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 
θαη Αλαπηπμηαθνχ Αζιεηηζκνχ, πνπ πινπνηνχλ νη θνξείο-ΟΣΑ α΄& β΄ βαζκνχ, ΝΠΓΓ 
θαη ΝΠΙΓ απηψλ, ζχκθσλα κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ απηή εθδίδεη.  
 
   Σα πξνγξάκκαηα είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ  -Γ.Γ.Α. Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο (100%) ηνπ πξνζσπηθνχ 
απηνχ ζα θαιπθζεί απνθιεηζηηθά απφ ην αληίηηκν πνπ θαηαβάιινπλ νη 
εμππεξεηνχκελνη θάηνηθνη θαη δεκφηεο ππφ ηελ κνξθή δηδάθηξσλ  ή απφ είζπξαμε 
δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ή κέζσ ηεο Γ.Γ.Α., έσο ην πνζφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
πξνβιεπνκέλνπ Κ.Α.Δ.  
 
 

 εκεηψλεηαη φηη ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζα βαξχλεη ηνπο 

Κ.Α.Δ 15.6041.002 «Απνδνρέο πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε πξνγξακκάησλ 

επηρνξεγνχκελσλ απφ Γ.Γ.Α» θαη 15.6054.001 «Δηζθνξά ππέξ ηνπ ΙΚΑ-ΣΔΑΜ 
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(Ο.Υ).» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 10907/01.06.2020 Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθ. 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ελψ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζα πξνβιεθζνχλ θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  94/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

                               
                            Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

              
Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή :  
 

1. Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ   
3. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  
4. Δληεηαικέλν Γεκ. χκβνπιν Αζιεηηζκνχ θ. π. Μπεξδέζε 
5. Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Αζιεηηζκνχ 
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
7. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
8. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηψλ Τπνζέζεσλ 
9. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ  

10. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα 
11. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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