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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ:4η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δ.Α.Ο.  Ιλίου της  28/2/2011

 Ίλιον, σήμερα την 28η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, στο Β’
Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης», ύστερα από την υπ.  αριθ. 136/28-2-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Α.Ο. Ιλίου κου Δεύτου Θεόδωρου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο. εισάγει στο Συμβούλιο το 1o  θέμα της ημερήσιας διάταξης,

που αφορά τη λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων διαφόρων

ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου (αφού πρώτα αιτιολόγησε το έκτακτο του θέματος

που είναι ότι το σχετικό έγγραφο ήρθε στην Υπηρεσία μας δέκα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η

ειδική συνεδρίαση περί έγκρισης προϋπολογισμού και με ημερομηνία λήξης την 2/3/2011),

ως εξής:

Συμβάσεις έργου:
1). ΠΕ καθηγητών Φυσικής Αγωγής τριάντα τέσσερα (34) άτομα με συμβάσεις έργου για την

εκτέλεση του έργου: «Διοργάνωση προγραμμάτων μικρής διάρκειας, διοργάνωση

εκδηλώσεων και διαφόρων τουρνουά του ΔΑΟ Ιλίου» (Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Στίβος,

Πολεμικές Τέχνες, Χιονοδρομία, Παιδί & Θάλασσα, Ράφτινγκ, Πεζοπορίες κτλ).

 Η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων έργου κρίνεται απολύτως απαραίτητη διότι ο



ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ διοργανώνει κάθε χρόνο:

· Εκδηλώσεις μονοήμερες ή εβδομαδιαίες  με σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη

και τη διάδοση διαφόρων αθλημάτων όπως Πολεμικές τέχνες, στίβος, ξιφασκία,

ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ , Μπάντμιντον κτλ και διήμερα με συμμετοχή δημοτών σε

αθλητικές δραστηριότητες.

· Τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και πετοσφαίρισης διάρκειας ενός έως

δύο μηνών με συμμετοχή από  Αθλητικούς Συλλόγους της πόλης μας και της

ευρύτερης περιφέρειας Αττικής.

· Ημερήσιες εξορμήσεις Χιονοδρομίας ( Παρνασσό - Καλάβρυτα ), Ράφτινγκ

πεζοπορία (Εύηνος-Λούσιος) με τη συμμετοχή 150 και πλέον δημοτών όπου

είναι απαραίτητη η παρουσία Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με γνώσεις στις

συγκεκριμένες δραστηριότητες.

· Υλοποιείται το 20ήμερο πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα» με συμμετοχή  200

δημοτών ηλικίας από 7 έως 14 ετών στη παραλία Σχοινιά, όπου ο ΔΑΟ καλύπτει

τα έξοδα μεταφοράς και κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των Καθηγητών

Φυσικής Αγωγής . Συγκεκριμένα ένας Καθηγητής ανά οκτώ παιδιά.

· Επίσης υλοποιείται θερινό Αθλητικό πρόγραμμα «Αθλητικό Καμπ» με συμμετοχή

400  δημοτών ηλικίας από 5 έως 12 ετών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου

μας.

2). ΠΕ Ιατρών τρία (3)  άτομα για την εκτέλεση του έργου «Παροχή ιατρικής κάλυψης
κατά την διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων».

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός κατά την διάρκεια των αθλητικών του εκδηλώσεων και

των τουρνουά που διοργανώνει, πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των

συμμετεχόντων σε αυτά και να διασφαλίσει την σωματική τους ακεραιότητα και την

διασφάλιση ιατρικής κάλυψης όλων αυτών των διοργανώσεων. Ιδιαίτερα όταν σε αυτά

συμμετέχουν παιδιά στα οποία οφείλεται μια ιδιαίτερη ευαισθησία.

3). ΔΕ Εκπαιδευτών Σκάκι δύο (2) άτομα για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση
προγράμματος εκμάθησης Σκάκι σε κατοίκους του Δήμου Ιλίου».

Ο ΔΑΟ Ιλίου υλοποιεί τουρνουά μικρής διάρκειας και διοργανώσεις στα πλαίσια διάδοσης

του Σκακιού σε σχολεία του Ιλίου και γενικότερα στο Δήμο μας. Γι΄ αυτό κρίνεται απαραίτητη

η πρόσληψη δύο εκπαιδευτών σκάκι για να μπορέσουν να διοργανώσουν τις εν λόγω

δραστηριότητες.

4).ΤΕ Φυσικοθεραπείας δύο (2) άτομα  για την εκτέλεση του έργου «Παροχή
φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης στους αθλούμενους των προγραμμάτων
αθλητισμού για όλους».

Ο ΔΑΟ Ιλίου προσπαθεί να καλύψει την αποκατάσταση των  αθλουμένων στα προγράμματα



και τις δραστηριότητες του από ενδεχόμενο τραυματισμό με την παροχή

φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η πρόσληψη δύο

φυσικοθεραπευτών ώστε να διασφαλιστεί η συγκεκριμένη παροχή προς τους δημότες μας.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους

κατοίκους του Δήμου μας και δη στους νέους αθλητικές δραστηριότητες συμβάλλοντας στην

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και στην

καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, αιτούμεθα την έγκριση των

ανωτέρω αναφερομένων θέσεων.

  Ο τρόπος παράδοσης  και παραλαβής του έργου θα γίνεται τμηματικά σε μηνιαία βάση

κατόπιν ελέγχου υλοποίησης από το εντεταλμένο προσωπικό  και τον Πρόεδρο του Δ.Α.Ο.

Ιλίου.

Οι δαπάνες για την υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του

ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ.έτους 2011,  συνολικού ποσού  404.200 ευρώ για τις συμβάσεις έργου και θα

αφορούν το διάστημα ενός έτους

Κωδ. Ειδικότητα Ποσό
00.6117.0001 ΠΕ Ιατρών 10.000 €

00.6117.0002 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 355.200 €

00.6117.0003 ΔΕ Εκπαιδευτών Σκάκι 15.000 €

00.6117.0004 ΤΕ Φυσικοθεραπείας 24.000 €

Σύνολο: 404.200 €

Το έργο κάθε αναδόχου δεν ενάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δημοτικού

Αθλητικού Οργανισμού.

Και προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο

      αφού άκουσε τον Πρόεδρο, και έχοντας υπόψη

το εισηγητικό της Υπηρεσίας και το άρθρο 10 & 14 του 3812/09

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2011 των ειδικοτήτων:

1.Τριάντα τέσσερις (34) ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

2. Τρεις (3) ΠΕ Ιατροί

3. Δύο (2) ΔΕ Εκπαιδευτές Σκάκι

4.Δύο (2) ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Ο τρόπος παράδοσης  και παραλαβής του έργου θα γίνεται τμηματικά σε
μηνιαία βάση κατόπιν ελέγχου υλοποίησης από το εντεταλμένο προσωπικό  και τον
Πρόεδρο του Δ.Α.Ο. Ιλίου.



      Οι δαπάνες για την υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2011, συνολικού ποσού 404.200,00 ευρώ και θα αφορούν
το διάστημα ενός έτους .

Κωδ. Ειδικότητα Ποσό
00.6117.0001 ΠΕ Ιατρών 10.000 €

00.6117.0002 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 355.200€

00.6117.0003 ΔΕ Εκπαιδευτών Σκάκι 15.000 €

00.6117.0004 ΤΕ Φυσικοθεραπείας 24.000 €

Σύνολο: 404.200 €

  Το έργο κάθε αναδόχου δεν ενάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του
Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.                                              Τα Μέλη
                                                                                ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
                                                                                ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                                                ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
                                                                                ΠΕΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Δεύτος Θεόδωρος                                            ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


