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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/2016 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ –
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»
Αριθμ. Αποφ. 40/2016

Περίληψη: «Καθορισμός συνδρομών μελών Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2016 – 2017 »

Στην Αλόννησο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Οκτωβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. ,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ύστερα από την 538/21-10-2016 πρόσκληση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
προς κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο -5- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα -4-, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κυριαζή Μαγδαληνή (Αντ/δρος)
Αγάλλου Σμαραγδή (μέλος)
Φλωρούς Ελευθέριος (μέλος)
Αναγνώστου Παναγιώτης (μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χρήστου Δημήτριος (Πρόεδρος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ΝΠΔΔ Σμαραγδή Ντινιακού
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» , απουσία του Προέδρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/29-4-2013, τ. Α) η μισθοδοσία των
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που απασχολούνται στην υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο.) καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και
δημότες ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Με την αριθ. πρωτ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 337652/23247/2372/1640/13-10-2016 «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017» Η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού επιχορηγεί μόνο την επιλέξιμη δαπάνη (μισθοδοσία των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής) σε
ποσοστό 50% της συνολικής δαπάνης για τα προγράμματα.
Το υπόλοιπο της δαπάνης βάση των εγκριτικών αποφάσεων που εκδίδει κάθε χρόνο η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού βαραίνει το φορέα υλοποίησης δηλαδή το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΚΔΑ και καλύπτεται είτε από το αντίτιμο που
θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες ή από δωρεές ή χορηγίες.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ : Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/
1420/ 05.09.2016 (ΦΕΚ 2863/08.09.2016 τεύχος Β') εγκρίθηκαν τρείς (3) θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) από τον ΟΠΑΚΔΑ για τη περίοδο
2016-2017.
Σύμφωνα με τις ανάγκες για την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων και την κάλυψη των αναγκών του
Τμήματος Αθλητισμού προτείνονται τα παρακάτω ποσά ανά τμήμα, τους δικαιούχους έκπτωσης, τον τρόπο

πληρωμής και τη διαδικασία που θα οφείλει κάθε αθλούμενος να ακολουθήσει
γιαΩΟ6ΥΟΛΖ1-ΛΥΔ
να γίνει μέλος των αθλητικών
ΑΔΑ:
προγραμμάτων του ΟΠΑΚΔΑ
και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α Δήμου Αλοννήσου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εγκρίνει τον καθορισμό των συνδρομών στους αθλούμενους στα προγράμματα άθλησης για όλους του
Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. , για την περίοδο 2016-2017 ως εξής:








ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ
Άσκηση στην προσχολική ηλικία
Αθλητισμός και παιδί
Άσκηση στην εφηβική ηλικία
Άσκηση νέων
Άσκηση στην τρίτη ηλικία
Άσκηση ενηλίκων

€ /ΜΗΝΑ
15,00 ευρώ
15,00 ευρώ
15,00 ευρώ
15,00 ευρώ
15,00 ευρώ
15,00 ευρώ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:







10,00 € συγγενής 1ου βαθμού της ίδιας οικογένειας
10,00 € τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
10,00 € μονογονεϊκές οικογένειες (έως και το 17ο έτος του/των παιδιών)
10,00 € για το δεύτερο, το τρίτο και παραπάνω τμήμα άθλησης που συμμετέχει ο
ίδιος αθλούμενος (στο πρώτο τμήμα κανονική συνδρομή)
10,00 € οι άνεργοι υποδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας σε κάθε ανανέωση
συνδρομής.
10,00 € το ανήλικο/α παιδί/παιδία αν και οι δυο γονείς άνεργοι

Όλοι οι παραπάνω οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο ή κάρτα ή ταυτότητα της ιδιότητας τους
προκειμένου να απολαμβάνουν την ειδική τιμή.
Στην περίπτωση διπλής ιδιότητας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει μια από τις δύο.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:




Η συνδρομή καταβάλλεται ανά μήνα
Η συνδρομή καταβάλλεται με την έναρξη συμμετοχής στο τμήμα ή τα τμήματα από τον αθλούμενο.
Δεν υπάρχει επιπλέον ποσό εγγραφής για κανένα από τα τμήματα άθλησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Κυριαζή Μαγδαληνή

Αγάλλου Σμαραγδή
Φλωρούς Ελευθέριος
Αναγνώστου Παναγιώτης
Ακριβές Απόσπασμα
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριαζή Μαγδαληνή

