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Από ηα Πρακηικά ηης 45ης/2018 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηης 10-9-2018
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ: 395/2018

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΡΗΖ Ζ ΚΖ ΟΡΗΚΟΤ ΘΑΣΑΒΟΙΖ ΑΛΣΗΣΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΑΘΙΟΤΚΔΛΩΛ
ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ ΚΑΕΗΘΖ ΑΘΙΖΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2018-2019 ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΚΑ.
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 10 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:30 ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από
ηε κε αξηζ. πξση: 35336/6-9-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΛΣΔ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Άλλα Γθξόδνπ (ηαθηηθό κέινο), 3) ηπιηαλή Μηράινγινπ
(ηαθηηθό κέινο), 4) ηαπξνύια πξάθνπ (ηαθηηθό κέινο) θαη 5) Kσλζηαληίλνο Κνύβαξεο (ηαθηηθό κέινο).
ΑΠΟΛΣΔ:
1) Κπξηαθή Νηέξνπ (ηαθηηθό κέινο), 2)Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3)Παλαγηώηεο Καξαγηαλλίδεο
(ηαθηηθό κέινο) θαη 4) Γεώξγηνο Καιακαξάο (ηαθηηθό κέινο)
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 7ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 34890/4-9-2018
έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Αζιεηηζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & Παηδείαο, ην νπνίν έρεη σο
εμήο:
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 134/2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ε πξόζιεςε 10
θαζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο Π.Δ., πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα «Άζιεζε γηα Όινπο», πεξηόδνπ
2018 - 2019 (28 εβδνκάδεο), πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη θαη παξάιιεια λα επνπηεύζεη ν ίδηνο ηα αζιεηηθά
ηκήκαηα, κε γλώκνλα πάληα ην ζπκθέξνλ ησλ δεκνηώλ καο -κηθξώλ θαη ελειίθσλ- θαη ηελ σθέιεηα ηνπο
από απηά , ζπγρξόλσο επαλαιεηηνπξγνύλ θαη ηα αζιεηηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ θάιπςε
επξέσο θάζκαηνο αλαγθώλ ησλ δεκνηώλ θαη πνιηηώλ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πξνγξάκκαηα γεληθήο
άζιεζεο (γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο) γηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελειίθνπο, άλδξεο θαη
γπλαίθεο.
Η ακνηβή ησλ σξνκηζζίσλ θαζεγεηώλ θπζηθήο αγσγήο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ην πξνζσπηθό πνπ ζα πινπνηήζεη ηα πξνγξάκκαηα καδηθνύ αζιεηηζκνύ, ζα
θαιύπηεηαη από έζνδα πξνεξρόκελα από ανηίηιμο, ην νπνίν ζα εηζπξάηηεη o Γήκνο γηα ηελ παξνρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζηνπο σθεινύκελνπο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4151/2013.
ην ηκήκα ηεο Διδικής Αγωγής δελ ζα ππάξρεη αληίηηκν.
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Πξνηείλεηαη ν θάησζη πξνζδηνξηζκόο θαηαβνιήο αληηηίκνπ:
ΑΘΙΖΣΗΘΑ ΣΚΖΚΑΣΑ
ΔΛΖΙΗΘΩΛ

ΑΛΣΗΣΗΚΟ ΚΖΛΗΑΗΩ

Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην – Οκαδηθά
Πξνγξάκκαηα (Πηιάηεο – Γηόγθα –
νπεδηθή Γπκλαζηηθή – Αεξνβηθή
θιπ)

ΚΔΗΩΚΔΛΟ ΑΛΣΗΣΗΚΟ
ΚΖΛΗΑΗΩ

5 ΔΤΡΩ

Μαζήκαηα Αληηζθαίξηζεο

10 ΔΤΡΩ

5 ΔΤΡΩ
( Γηα Μαζεηέο , θνηηεηέο ,
άλεξγνη , παηδηά αλέξγσλ
γνλέσλ)

Η ηζρύο εθαξκνγήο απηώλ ησλ ηηκώλ δελ ζα είλαη αλαδξνκηθή, αιιά ζα εθαξκνζηεί ακέζσο κεηά ηελ
αλάξηεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηε Γηαύγεηα.
Μεηά ηε ιήςε απόθαζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, παξαθαινύκε λα ζηαιεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξόεδξν θ. Υξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1.Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4151/2013
3.Σελ ππ΄αξηζ.134/2018 απόθαζε Γ.
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Καηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ θάησζη πξνζδηνξηζκό θαηαβνιήο αληηηίκνπ γηα ηε
ζπκκεηνρή αζινπκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα καδηθήο άζιεζεο ηνπ Γήκνπ πεξηόδνπ 2018-2019 :

ΑΘΙΖΣΗΘΑ ΣΚΖΚΑΣΑ
ΔΛΖΙΗΘΩΛ
Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην – Οκαδηθά
Πξνγξάκκαηα (Πηιάηεο – Γηόγθα –
νπεδηθή Γπκλαζηηθή – Αεξνβηθή
θιπ)

ΑΛΣΗΣΗΚΟ ΚΖΛΗΑΗΩ

ΚΔΗΩΚΔΛΟ ΑΛΣΗΣΗΚΟ
ΚΖΛΗΑΗΩ

5 ΔΤΡΩ
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Μαζήκαηα Αληηζθαίξηζεο

10 ΔΤΡΩ

5 ΔΤΡΩ
( Γηα Μαζεηέο , θνηηεηέο ,
άλεξγνη , παηδηά αλέξγσλ
γνλέσλ)

ην ηκήκα ηεο Διδικής Αγωγής δελ ζα ππάξρεη αληίηηκν.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (395)

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 11-9-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΥΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ
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