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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  19-03- 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :071/2018       
 
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή προγράµµατος «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ. Α., περιόδου 2018-2019. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Μαρτίου έτους 2018, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5900/15-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι εννιά(29) και απόντες τέσσερις(4) οι οποίοι δεν προσήλθαν 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Αβραµίδης Μωυσής 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Καρράς Ευστράτιος 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5  
6 Κατζικάς Γεώργιος 6  
7 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 7  
8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Κουσενίδης Αλέξανδρος 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Αποστολίδου Μαρία 13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 15  
16 Σιδηρόπουλος Σάββας 16  
17 Γρούγιος Ηλίας 17  
18 Μεζίκης Βασίλειος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Αθανασιάδης Ιωάννης 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 23  
24 Λαδάς Παράσχος 24  
25 Μαυρίδου Αναστασία 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
29 Σµήλιος Ηλίας 29  
30  30  
31  31  
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32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 
95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

 
Σύµφωνα µε: 
• Το ΥΠΠΟΑ/Γ∆0Α/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07.03.2018έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισµού& Αθλητισµού, Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, µε θέµα την αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ Α’ 
& Β’ βαθµού, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράµµατα  
«Άθλησης για Όλους» , περιόδου 2018-2019.  
• Το YΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/07-06-2016(ΦΕΚ Β΄1774/17-06-
2016/Α∆Α:Ω9Υ04653Π4-ΝΨΝ) Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, άρθρο 7 παράγραφος 1. 
• Για την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», η πρόσληψη προσωπικού γυµναστών 
Π.Φ.Α. είναι άκρως απαραίτητη, δεδοµένου ότι εξυπηρετεί την ανάγκη της δια βίου άθλησης η οποία 
αποτελεί µια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, λαµβάνοντας υπόψη το σύγχρονο 
τρόπο ζωής και τ' αποτελέσµατα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην 
ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόµου.  Η άσκηση µε τη συστηµατική επιστηµονική καθοδήγηση, αποτελεί 
ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, θωρακίζει την υγεία, 
συµβάλλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και σε µια 
καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος.  Σκοπός των ΠΑγΟ είναι η βελτίωση του 
βιολογικού επιπέδου των αθλουµένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουµένων. 

 
Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆0Α/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07.03.2018εγκύκλιο του, το 
Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού καλεί τους  ΟΤΑ Α και Β βαθµού, Ν.Π.∆.∆., και Ν.Π.Ι.∆. αυτών να 
αποστείλουν  τα αιτήµατά τους  για την κάλυψη των  αναγκών αυτών, σε προσωπικό που αφορά  σε θέσεις 
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-2019, τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών.  Τα αιτήµατα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την  31 Μαρτίου 2018. 
 
                                      προτείνουµε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποδεχθεί  
1. το ∆ήµο  Αµπελοκήπων – Μενεµένης  ως φορέα  των προγραµµάτων,  µε το Γραφείο Αθλητισµού  
να έχει την ευθύνη κατάθεσης αιτήσεων - προτάσεων, οργάνωσης / επίβλεψης / παρακολούθησης 
2. την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» µέσω της κατάθεσης αιτήσεων – 
προτάσεων από 1-31/5/2018. 
3. ως φορέα υλοποίησης την Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους (πρόσληψη προσωπικού, οικονοµική - 
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λογιστική διαχείριση) και την αποστολή αιτηµάτων µε στόχο την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό 
που αφορά σε θέσεις Π.Φ.Α. για την υλοποίηση των Προγραµµάτων  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ορίζει το ∆ήµο  Αµπελοκήπων – Μενεµένης  ως φορέα  των προγραµµάτων,  µε το Γραφείο Αθλητισµού  
να έχει την ευθύνη κατάθεσης αιτήσεων - προτάσεων, οργάνωσης / επίβλεψης / παρακολούθησης 

Β) Εγκρίνει την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» µέσω της κατάθεσης αιτήσεων – 
προτάσεων από 1-31/5/2018. 

Γ ) Ορίζει ως φορέα υλοποίησης την Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους (πρόσληψη προσωπικού, οικονοµική - 
λογιστική διαχείριση) και την αποστολή αιτηµάτων µε στόχο την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό που 
αφορά σε θέσεις Π.Φ.Α. για την υλοποίηση των Προγραµµάτων  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 
∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 071/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
   
     Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                           
                                             Αµπελόκηποι  20 - 03 - 2018 
 
   Η Ειδική Γραµµατέας                                                                           Ο Πρόεδρος      
 

 
 
 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 

 
 


