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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.
Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης, την 20ης Μαρτίου 2015, του Διοικητικού
Συμβουλίου του Θ.Ο.Π.Α.Α.
Αριθ. απόφασης : 27/2015
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανακοίνωση – πρόσκληση προς όλους τους
Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου Αλίμου σχετικά με την θερινή αθλοπαιδιά 2015 με τίτλο :
«Κατασκήνωση στην πόλη μας»
Στον Άλιμο και στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου Αλίμου (Φαν Βάϊκ), σήμερα 20 Μαρτίου
2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του
Θ.Ο.Π.Α.Α. κατόπιν της 180/17.3.2015 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε
κάθε μέλος του Δ.Σ. όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επί
του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα 10 τακτικά και 4
αναπληρωματικά μέλη
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Διαμαντής Στέφανος - Πρόεδρος
Αλβανό Νικόλαο –Αντιπρόεδρο
Παπαδημητρόπουλο Παύλο
Μπάκα Ιωάννη
Πουλογιαννόπουλο Σταύρο
Κεσίσογλου Άννα – Δημ.Σύμβουλο

ΑΔΑ: Ω7ΥΟΟΛΥΑ-2Τ8










Κλεώπα-Μπίσμπα Δήμητρα – Δημ.Σύμβουλο
Βέργη Ιωάννη
Σωτηροπούλου Βίλη
Μοσχόπουλο Γεράσιμο
Φαλιέρος Κων/νος – αναπληρωματικό μέλος
Φαλκωνάκης Μιχάλης – αναπληρωματικό μέλος
Ζαχαριά Ευφροσύνη – αναπληρωματικό μέλος
Φουστέρης Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ






Καραβατάς Πέτρος
Φρίμη Μαρίνα
Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ –Δημ.Σύμβουλος
Τσαμπαρλής Νικόλαος – Δημ. Σύμβουλος
Σαρδέλη Δήμητρα – Εκπρόσωπο του Συλλόγου «Εκτελωνιστών»

Το 1ο θέμα αποσύρεται

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέει τα εξής: «Όπως
γνωρίζετε, ο ΘΟΠΑΑ για 11η συνεχή χρονιά σχεδιάζει την Θερινή Αθλοπαιδιά και εφέτος, η
οποία θα περιλαμβάνει παιδιά ηλικίας 4 – 16 ετών. Τίτλος της Αθλοπαιδιάς είναι, για το 2015,
«Κατασκήνωση στην πόλη μας». Η δράση αυτή έχει κοινωνικό χαρακτήρα και στοχεύει όχι
μόνο στη βελτίωση των αθλητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και στην
εξυπηρέτηση των εργαζομένων γονιών. Η θερινή Αθλοπαιδιά 2015 θα γίνει σε έξι περιόδους,
λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που υπάρχει από τους γονείς και τα παιδιά σύμφωνα με
προηγούμενη εμπειρία.
 1η περίοδος από 15.06.2015 έως 19.06.2015


2η περίοδος από 22.06.2015 έως 26.06.2015



3η περίοδος από 29.06.2015 έως 03.07.2015



4η περίοδος από 06.07.2015 έως 10.07.2015



5η περίοδος από 13.07.2015 έως 17.07.2015



6η περίοδος από 20.07.2015 έως 24.07.2015

Η επιθυμία μας είναι, ανάλογα και από τις συμμετοχές που θα υπάρξουν, να δημιουργηθούν
δύο επιπλέον περίοδοι αθλητικών δραστηριοτήτων ως εξής:


7η περίοδος από 24.08.2015 έως 28.08.2015



8η περίοδος από 31.08.2015 έως 04.09.2015

Για τους λόγους αυτούς, όποιος Αθλητικός Σύλλογος του Δήμου Αλίμου ενδιαφέρεται να
αναλάβει την διοργάνωση των θερινών αυτών αθλητικών δραστηριοτήτων και να
συνεργαστεί με τον Θ.Ο.Π.Α.Α. θα πρέπει να υποβάλει αίτηση η οποία να συνοδεύεται από
οικονομοτεχνική μελέτη που θα αφορά στην κάλυψη των πιο κάτω τομέων:
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1.

Δραστηριότητες – Πρόγραμμα

 Όλο το φάσμα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δράσεων δύναται να υλοποιηθεί σε
εγκαταστάσεις του Δήμου
 Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις όπως: Κολύμβηση, Τέννις, Βόλεϋ, Στίβος, Ρυθμική,
Θεατρικό παιχνίδι, Μοντέρνοι και Παραδοσιακοί χοροί, Ζωγραφική, Μουσικοκινητικά
παιχνίδια, κ.λπ..
 Το ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων με ωράριο απασχόλησης των παιδιών θα
είναι από 08:00 έως 16:00 καθημερινά
2. Γυμναστές- Συνοδοί
 Απαιτούμενος αριθμός γυμναστών και συνοδών ανά 20άδα παιδιών, θα είναι δύο (2) άτομα
 Η εμπειρία των γυμναστών-δασκάλων και των συνοδών, σε ανάλογες δράσεις, θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον διετής
3. Σίτιση των παιδιών



Η ελάχιστη παροχή ανά παιδί ορίζεται ως εξής: 1 snack + 1 κέικ ή φρούτο + 1 μπουκάλι
νερό
Επισημαίνεται δε ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος τήρησης των κανόνων υγιεινής και
ποιότητας των τροφίμων

4. Μεταφορά
Η μεταφορά των παιδιών και των απαραίτητων συνοδών στις διάφορες δραστηριότητες θα
γίνεται με λεωφορεία, με ευθύνη του αθλητικού σωματείου
5.

Ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη
Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας καθώς και ασφαλιστικής κάλυψης όλων των
παιδιών.

Με αυτές τις θερινές δραστηριότητες φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε 250 έως 700 παιδιά ανά
περίοδο. Επισημαίνεται ότι στην οικονομική πρόταση που θα κατατεθεί θα πρέπει να
προϋπολογιστεί έκπτωση 35% περίπου για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ανά παιδί
καθώς και έκπτωση 20% περίπου για οικογένειες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες όπως: άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ..
Καλείται το Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας κάθε μέλος του Δ.Σ.
τοποθετήθηκε επί του θέματος και
Αποφάσισε Ομόφωνα
Την διοργάνωση, και για το τρέχον έτος, θερινών δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 4 έως 16
ετών με τίτλο: «Κατασκήνωση στην πόλη μας» και εγκρίνει την δημοσιοποίηση της
διοργάνωσης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο κρίνεται αναγκαίος, έτσι ώστε να ανταποκριθούν οι
Αθλητικοί Σύλλογοι της περιοχής του Δήμου Αλίμου οι οποίοι θα πρέπει να αποστείλουν
σχετική θετική επιστολή συνεργασίας, προς τον Οργανισμό, μαζί με την οποία θα
επισυνάπτονται και θα αναφέρονται, αναλυτικά, όλα όσα προαναφέρθηκαν στις παραγράφους
1, 2, 3, 4 και 5 της σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Θ.Ο.Π.Α.Α.
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Το Συμβούλιο, αποφασίζει επίσης ότι η υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών θα πρέπει να
κοινοποιείται προς τον Θ.Ο.Π.Α.Α., σε κλειστό φάκελλο – δεόντως σφραγισμένο, ο οποίος θα
κατατίθεται στα γραφεία του Οργανισμού. Η κατάθεση αυτή μπορεί να γίνεται καθημερινά από
10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλλων ορίζεται η
24η Απριλίου 2015.
Τέλος, το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του για τις περαιτέρω ενέργειες.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος
στην συνεδρίαση αυτή.

Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θ.Ο.Π.Α.Α.
Στέφανος Διαμαντής
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θ.Ο.Π.Α.Α.

Στέφανος Διαμαντής

