ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Αριθ. Αποφ. 68/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19/15 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριμναΑθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» Δήμου Λευκάδας

Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία
– Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον» ύστερα από την
με αρ. πρωτ. 1306/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Παραβρέθηκαν
1.

Περδικάρης Αθανάσιος

2.

Αρβανίτης Σπυρίδων

3.

Πολίτης Σπυρίδων

4.

Περδικάρης Δημήτριος

5.

Χαλικιάς Ευάγγελος

6.

Ροντογιάννης Θεόδωρος

7.

Ζουριδάκης Ευτύχιος

8.

Κοψιδά Ειρήνη

Απουσίαζαν
1. Καρφάκη Μαριάνα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Κονιδάρη
Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 19/15 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Λευκάδας: «Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την συγκρότηση
επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων πρόσληψης πτυχιούχων καθηγητών
φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για όλους»

Ο πρόεδρος είπε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:
Εισηγούμαι την συγκρότηση Επιτροπής έργο της οποίας θα είναι ο έλεγχος αιτήσεων
και δικαιολογητικών, η αξιολόγησή τους, η έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης
και η τελική επιλογή για την πρόσληψη δέκα (10) πτυχιούχων καθηγητών φυσικής
αγωγής (Κ.Φ.Α) οι οποίοι θα λειτουργήσουν τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους»
που θα υλοποιήσει το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας σε συνεργασία με την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού.
Η επιλογή των υποψηφίων και η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με την 26869/110-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2527/τ.Β΄/810-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
Προτείνω η Επιτροπή να αποτελείται από τους:
1._ Περδικάρη Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας
2._ Ζουριδάκη Ευτύχιο, Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ Δήμου
Λευκάδας
3. Αραβανή Σοφία, Υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού Δήμου Λευκάδας με παράλληλα
καθήκοντα στην Υπηρεσία του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν
Ο κος Πολίτη Σπυρίδων πήρε το λόγο και είπε ότι συμφωνεί με την συγκρότηση της
επιτροπής διαφωνεί όμως με τη σύνθεση της γιατί θεωρεί ότι στην επιτροπή θα
πρέπει να συμμετέχει κάποιος ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου της άθλησης
και γνωρίζει τα των ειδικοτήτων της Φυσικής Αγωγής
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση :
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(Μειοψηφούντος τον κ Πολίτη Σπυρίδων ο οποίος συμφωνεί με την συγκρότηση
της επιτροπής διαφωνεί όμως με τη σύνθεση της γιατί θεωρεί ότι στην επιτροπή θα
πρέπει να συμμετέχει κάποιος ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου της άθλησης
και γνωρίζει τα των ειδικοτήτων της Φυσικής Αγωγής).
Συγκροτεί την επιτροπή έργο της οποίας θα είναι ο έλεγχος αιτήσεων και
δικαιολογητικών, η αξιολόγησή τους, η έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης και η
τελική επιλογή για την πρόσληψη δέκα (10) πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής
(Κ.Φ.Α) οι οποίοι θα λειτουργήσουν τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» που θα
υλοποιήσει το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού ως εξής:
1._ Περδικάρη Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας
2._ Ζουριδάκη Ευτύχιο, Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ Δήμου
Λευκάδας
3. Αραβανή Σοφία, Υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού Δήμου Λευκάδας με παράλληλα
καθήκοντα στην Υπηρεσία του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας

Η επιλογή των υποψηφίων και η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με την 26869/110-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2527/τ.Β΄/810-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ.68/2015
Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα παρόντα μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

