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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..38η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-12-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..465/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..38ης/4-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..4η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
41547/30-11-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”». 
Απεσύρθη 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Περί Καθορισµού του Πλαισίου Τιµολογιακής Πολιτικής που 

θα ακολουθηθεί για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου”, 
µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 



2 

τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα της  κ. Μαύρου ∆ήµητρας  περί καταβολής αποζηµίωσης  
για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε κοµµένο κορµό δέντρου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Ενοποίηση και καθορισµός τελών λειτουργίας των κοιµητηρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 9ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  1. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
3. Τσούκας Παναγιώτης    2. Κοντάκης Κυριάκος. 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    3. Κριεµάδης Στέφανος. 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 
Ο ∆.Σ Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε στο 4ο θέµα της Η.∆ 
Η ∆.Σ Ντούντα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα απεχώρησε στο 9ο θέµα της 
Η.∆ 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..465/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Περί Καθορισµού του Πλαισίου Τιµολογιακής Πολιτικής που 

θα ακολουθηθεί για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

Η αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου, προϋποθέτει 
κατάλληλα προσαρµοσµένη οικονοµική διαχείριση, ώστε να είναι εύρυθµη η 
λειτουργία και η χρήση του από δηµότες και κατοίκους, µε την  κάλυψη του 
κόστους λειτουργίας του (σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των 
Προγραµµάτων της ΓΓΑ), µε βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και την ολοένα 
αυξανόµενη τάση εγγραφής καινούριων µελών. Σηµειώνεται ότι ο φετινός 
αριθµός ενεργών εγγεγραµµένων µελών στο Γυµναστήριο ανέρχεται στα 403 
και προβλέπεται να αυξηθεί. 
Για τον λόγο αυτόν προτείνεται ο καθορισµός αντιτίµου χρήσης των 
εγκαταστάσεων και των προγραµµάτων άθλησης του ∆ηµοτικού 
Γυµναστηρίου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΕΣ 

Μηνιαίως κατ΄άτοµο 10 € 20 € 
Εξάµηνο κατ΄άτοµο 40 € 80 € 
Ετήσιο κατ΄άτοµο 60 € 120 € 

 
Μηνιαίως Οικογενειακό 
 (Ανεξαρτήτως µελών) 

15 € 30 € 
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Εξάµηνο Οικογενειακό 
 (Ανεξαρτήτως µελών) 

60 € 120 € 

 
Ετήσιο Οικογενειακό 
 (Ανεξαρτήτως µελών) 

80 160 € 

 

Από τις ανωτέρω κατά περίπτωση συνδροµές για χρήση των 
εγκαταστάσεων και των προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου, 
εξαιρούνται: 

 
Χωρίς Συνδροµή  
• Άτοµα µε ετήσιο εισόδηµα κάτω των 12.000,00 € 
• Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών), εφόσον προσκοµίσουν 

θεωρηµένη κάρτα από την Οµοσπονδία πολυτέκνων (αφορά δηµότες 
και κατοίκους) 

• Τρίτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών), µε ετήσιο εισόδηµα έως 
20.000,00 €, εφόσον προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 

• Άνεργοι, οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας 
• Οι άποροι, εφόσον προσκοµίσουν βεβαίωση από την αρµόδια ∆ηµόσια 

Υπηρεσία 
• ∆ιακριθέντες (8ος ολυµπιονίκης, 6ος παγκόσµιος, 3ος πανευρωπαϊκός, 

3ος βαλκανιονίκης και χρυσός πανελληνιονίκης) 
• Ενεργοί εθελοντές ∆ήµου ∆ιονύσου, εφόσον προσκοµίσουν βεβαίωση 

από το αρµόδιο τµήµα 
 
Συνδροµή 20 € Ετησίως 
• Φοιτητές έως 27 ετών (δηµότες και κάτοικοι) 
• Οι υπάλληλοι του ∆ήµου ∆ιονύσου και όλων των φορέων αυτού και τα 

ανήλικα παιδιά τους 
• Αθλητικές Οµοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει 

συνδιοργάνωση κοινών δράσεων µε το ∆ήµο ∆ιονύσου 
• Σώµατα Ενόπλων ∆υνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας κλπ (ΕΜΑΚ, ΓΕΑ 

κλπ.). Θα παραχωρείται αίθουσα στο γυµναστήριο ανά ώρα και µόνο 
για εκπαιδευτική διαδικασία που πιστοποιείται από το Τµήµα 
εκπαίδευσης του Αρµόδιου Υπουργείου. 

• Συνταξιούχοι υπάλληλοι του ∆ήµου ∆ιονύσου και όλων των φορέων 
αυτού, άνω των 60 ετών 

 
Συνδροµή 30 € Ετησίως 
• Άτοµα µε αναπηρία (δεν εγγράφονται άτοµα µε νοητική στέρηση παρά 

µόνο στην περίπτωση που θα έχουν προσωπικό προπονητή Κ.Φ.Α.) 
• Καθηγητές Προσχολικής – Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας βαθµίδας 

∆ηµόσιας Εκπαίδευσης (Υπουργείου Παιδείας), εφόσον στεγάζονται 
εντός γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

• Άτοµα 65 ετών και άνω, µε ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 € 
• Οι στρατευµένοι υπηρετούντες την υποχρεωτική θητεία τους (δηµότες 

και κάτοικοι) 
 
Οικονοµικές Υποχρεώσεις Μελών 
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- Η είσπραξη των συνδροµών θα γίνεται ανά τρίµηνο στο Τµήµα 
Εσόδων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

- Η πληρωµή των ετήσιων συνδροµών θα γίνεται στο Τµήµα Εσόδων µε 
την εγγραφή ή σε δύο δόσεις, η πρώτη µε την εγγραφή και η δεύτερη 
το αργότερο µέχρι τον Ιανουάριο της τρέχουσας περιόδου. 

- Η είσπραξη των τριµηνιαίων συνδροµών θα γίνεται το πρώτο 
δεκαήµερο κάθε µήνα και θα αφορά στην εξόφληση του µήνα 
ηµερολογιακά (αρχή µε τέλος κάθε µήνα). 

- Στα ετήσια πακέτα απαιτείται προεξόφληση όλου του ποσού τον πρώτο 
µήνα της εγγραφής. ∆ιαφορετικά δεν ισχύει η έκπτωση και η 
αποπληρωµή είναι µηνιαία. 

- Για τον συµµετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονοµικές του 
υποχρεώσεις εµπρόθεσµα δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω 
παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή του στις αντίστοιχες 
εκδηλώσεις των τµηµάτων. 

- Οι αιτήσεις των συµµετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο 
ύστερα από εξόφληση τυχόν οικονοµικών εκκρεµοτήτων τους από το 
προηγούµενο έτος. 

- Συµµετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα µαθήµατα µε δική τους 
υπαιτιότητα είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τη συνδροµή τους για 
το χρονικό διάστηµα που απουσίαζαν. Απαλλάσσονται από τη 
συνδροµή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό αποδεικνύεται µε την 
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ιατρικές 
βεβαιώσεις, εισαγωγή σε νοσοκοµείο κ.α. 

 
 
  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 
“….η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, 
καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις…”, 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.ζ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 
“… η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την 
επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών”, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία 
της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Το Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) 
και ειδικότερα τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207, 

5. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – 
∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 
4555/2018 (Α’ 133)” 

6. To Β.∆. 24-9/20-10-58, “Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενον Νόµου 
των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και 
κοινοτήτων”, 
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7. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε 
βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού, όπως έχουν 
τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρµόνιση της 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις 
πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονοµικών” 

8. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του 
άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της 
«Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθµού (σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση 
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα 

9. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 
Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 

10. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

11. Την υπ΄αρίθµ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) Α∆Σ σχετικά µε την 
Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018, η οποία 
επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 3218/25-01-2018, 

12. Την ανάγκη του ∆ήµου για τον καθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής του 
∆ηµοτικού Γυµναστηρίου, η οποία συντελεί άµεσα στην εκπλήρωση των 
σκοπών της υπηρεσίας, 

 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για: 
 
1. Τον καθορισµό του ύψους των τελών χρήσης των εγκαταστάσεων και 

προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου, καθώς και τις εξαιρέσεις 
αυτών, όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της Εισήγησης. 

2. Κατόπιν των αναφεροµένων, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, στο 
πλαίσιο της παρ. 1.ζ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, να 
διαµορφώσει την Εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
προκειµένου να ληφθεί σχετική απόφαση του ∆Σ για την έγκριση της 
Τιµολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για το ∆ηµοτικό 
Γυµναστήριο. 

 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Το Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
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των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) 
και ειδικότερα τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207, 
� Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

– ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 
4555/2018 (Α’ 133)” 
� To Β.∆. 24-9/20-10-58, “Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενον 

Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και 
κοινοτήτων”, 
� Την ανάγκη του ∆ήµου για τον καθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής 

του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Καθορίζει το ύψος των τελών χρήσης των εγκαταστάσεων και 
προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου, καθώς και τις εξαιρέσεις 
αυτών, όπως περιγράφονται παρακάτω και εισηγείται σχετικά στο 
∆ηµοτικό συµβούλιο: 

 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΕΣ 

Μηνιαίως κατ΄άτοµο 10 € 20 € 
Εξάµηνο κατ΄άτοµο 40 € 80 € 
Ετήσιο κατ΄άτοµο 60 € 120 € 

 
Μηνιαίως Οικογενειακό 
 (Ανεξαρτήτως µελών) 

15 € 30 € 

 
Εξάµηνο Οικογενειακό 
 (Ανεξαρτήτως µελών) 

60 € 120 € 

 
Ετήσιο Οικογενειακό 
 (Ανεξαρτήτως µελών) 

80 160 € 

 

Από τις ανωτέρω κατά περίπτωση συνδροµές για χρήση των 
εγκαταστάσεων και των προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου, 
εξαιρούνται: 

 
Χωρίς Συνδροµή  
• Άτοµα µε ετήσιο εισόδηµα κάτω των 12.000,00 € 
• Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών), εφόσον προσκοµίσουν 

θεωρηµένη κάρτα από την Οµοσπονδία πολυτέκνων (αφορά δηµότες 
και κατοίκους) 

• Τρίτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών), µε ετήσιο εισόδηµα έως 
20.000,00 €, εφόσον προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 

• Άνεργοι, οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας 
• Οι άποροι, εφόσον προσκοµίσουν βεβαίωση από την αρµόδια ∆ηµόσια 

Υπηρεσία 
• ∆ιακριθέντες (8ος ολυµπιονίκης, 6ος παγκόσµιος, 3ος πανευρωπαϊκός, 

3ος βαλκανιονίκης και χρυσός πανελληνιονίκης) 
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• Ενεργοί εθελοντές ∆ήµου ∆ιονύσου, εφόσον προσκοµίσουν βεβαίωση 
από το αρµόδιο τµήµα 

 
Συνδροµή 20 € Ετησίως 
• Φοιτητές έως 27 ετών (δηµότες και κάτοικοι) 
• Οι υπάλληλοι του ∆ήµου ∆ιονύσου και όλων των φορέων αυτού και τα 

ανήλικα παιδιά τους 
• Αθλητικές Οµοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει 

συνδιοργάνωση κοινών δράσεων µε το ∆ήµο ∆ιονύσου 
• Σώµατα Ενόπλων ∆υνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας κλπ (ΕΜΑΚ, ΓΕΑ 

κλπ.). Θα παραχωρείται αίθουσα στο γυµναστήριο ανά ώρα και µόνο 
για εκπαιδευτική διαδικασία που πιστοποιείται από το Τµήµα 
εκπαίδευσης του Αρµόδιου Υπουργείου. 

• Συνταξιούχοι υπάλληλοι του ∆ήµου ∆ιονύσου και όλων των φορέων 
αυτού, άνω των 60 ετών 

 
Συνδροµή 30 € Ετησίως 
• Άτοµα µε αναπηρία (δεν εγγράφονται άτοµα µε νοητική στέρηση παρά 

µόνο στην περίπτωση που θα έχουν προσωπικό προπονητή Κ.Φ.Α.) 
• Καθηγητές Προσχολικής – Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας βαθµίδας 

∆ηµόσιας Εκπαίδευσης (Υπουργείου Παιδείας), εφόσον στεγάζονται 
εντός γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

• Άτοµα 65 ετών και άνω, µε ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 € 
• Οι στρατευµένοι υπηρετούντες την υποχρεωτική θητεία τους (δηµότες 

και κάτοικοι) 
 
Οικονοµικές Υποχρεώσεις Μελών 
- Η είσπραξη των συνδροµών θα γίνεται ανά τρίµηνο στο Τµήµα 

Εσόδων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
- Η πληρωµή των ετήσιων συνδροµών θα γίνεται στο Τµήµα Εσόδων µε 

την εγγραφή ή σε δύο δόσεις, η πρώτη µε την εγγραφή και η δεύτερη 
το αργότερο µέχρι τον Ιανουάριο της τρέχουσας περιόδου. 

- Η είσπραξη των τριµηνιαίων συνδροµών θα γίνεται το πρώτο 
δεκαήµερο κάθε µήνα και θα αφορά στην εξόφληση του µήνα 
ηµερολογιακά (αρχή µε τέλος κάθε µήνα). 

- Στα ετήσια πακέτα απαιτείται προεξόφληση όλου του ποσού τον πρώτο 
µήνα της εγγραφής. ∆ιαφορετικά δεν ισχύει η έκπτωση και η 
αποπληρωµή είναι µηνιαία. 

- Για τον συµµετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονοµικές του 
υποχρεώσεις εµπρόθεσµα δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω 
παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή του στις αντίστοιχες 
εκδηλώσεις των τµηµάτων. 

- Οι αιτήσεις των συµµετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο 
ύστερα από εξόφληση τυχόν οικονοµικών εκκρεµοτήτων τους από το 
προηγούµενο έτος. 

- Συµµετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα µαθήµατα µε δική τους 
υπαιτιότητα είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τη συνδροµή τους για 
το χρονικό διάστηµα που απουσίαζαν. Απαλλάσσονται από τη 
συνδροµή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό αποδεικνύεται µε την 
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προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ιατρικές 
βεβαιώσεις, εισαγωγή σε νοσοκοµείο κ.α. 

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Ντούντα Χρυσούλα. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

 
 
 


