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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..26η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..11/12/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 808/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ  5ο:«Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί 
για το Δημοτικό Γυμναστήριο». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 26ης/11-12-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..11η Δεκεμβρίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..42466/7-12-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.                 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
6. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
7. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
9. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
10. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 
κ. Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, 
Καλαφατέλης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 
Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης(δικαιολογημένη απουσία), Αυγέρη-Βούκλαρη 
Αικατερίνη, Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία),  και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
 
Αποχωρήσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 1ου  θέματος. 

 Η Δ.Σ. κ.  Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Παντέλογλου Τεύκρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ κ.κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και  Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν  κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 7ου θέματος.  
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Καγιαλή Ελπίς και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 9ου θέματος. 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το θέμα με α/α 21, 34 και 35 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:808/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ  5ο: «Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα 

ακολουθηθεί για το Δημοτικό Γυμναστήριο». 
 

18.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
19.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
22.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
25.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
26.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
27.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
29. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..5ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στο 
Δήμαρχο  κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
Η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημοτικού 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 Δημοτικού Γυμναστηρίου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 
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 Δημοτικού 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 Δημόσια Υπηρεσία 
 Διακριθέντες (8ος ολυμπιονίκης, 6ος παγκόσμιος, 3ος πανευρωπαϊκός, 3ος 

βαλκανιονίκης και χρυσός πανελληνιονίκης) 
 Ενεργοί εθελοντές Δήμου Διονύσου, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το αρμόδιο 

τμήμα 
 
Συνδρομή 20 € Ετησίως 
 Φοιτητές έως 27 ετών (δημότες και κάτοικοι) 
 Οι υπάλληλοι του Δήμου Διονύσου και όλων των φορέων αυτού και τα ανήλικα παιδιά 

τους 
 Αθλητικές Ομοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει συνδιοργάνωση κοινών 

δράσεων με το Δήμο Διονύσου 
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 Σώματα Ενόπλων Δυνάμεων, 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 Δήμου Διονύσου 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 – Δευτεροβάθμιας βαθμίδας Δημόσιας 

Εκπαίδευσης (Υπουργείου Παιδείας), εφόσον στεγάζονται εντός γεωγραφικών ορίων 
του Δήμου Διονύσου. 

 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 Δήμου 

Διονύσου. 
- 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. Διαφορετικά 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 Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
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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 – Δ/νση 
Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)” 

6. To Β.Δ. 24-9/20-10-58, “Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον Νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων”, 

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. Δ/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 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) 

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

11. Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 3218/25-01-2018, 

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

 
Με την αριθ. 465/4-12-2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή καθόρισε το ύψος των 
τελών χρήσης των εγκαταστάσεων και προγραμμάτων του Δημοτικού Γυμναστηρίου, καθώς 
και τις εξαιρέσεις αυτών, όπως περιγράφονται παρακάτω και τα εισηγείται προς ψήφιση στο 
Δημοτικό συμβούλιο, ως κατωτέρω: 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 
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 € 
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Από τις ανωτέρω κατά περίπτωση συνδρομές για χρήση των εγκαταστάσεων και των 
προγραμμάτων του Δημοτικού 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 Δημόσια Υπηρεσία 
 Διακριθέντες (8ος ολυμπιονίκης, 6ος παγκόσμιος, 3ος πανευρωπαϊκός, 3ος 

βαλκανιονίκης και χρυσός πανελληνιονίκης) 
 Ενεργοί εθελοντές Δήμου Διονύσου, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το αρμόδιο 

τμήμα 
 
Συνδρομή 20 € Ετησίως 
 Φοιτητές έως 27 ετών (δημότες και κάτοικοι) 
 Οι υπάλληλοι του Δήμου Διονύσου και όλων των φορέων αυτού και τα ανήλικα παιδιά 

τους 
 Αθλητικές Ομοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει συνδιοργάνωση κοινών 

δράσεων με το Δήμο Διονύσου 
 Σώματα Ενόπλων Δυνάμεων, 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 Δήμου Διονύσου 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 – Δευτεροβάθμιας βαθμίδας Δημόσιας 

Εκπαίδευσης (Υπουργείου Παιδείας), εφόσον στεγάζονται εντός γεωγραφικών ορίων 
του Δήμου Διονύσου. 

 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 Δήμου 

Διονύσου. 
- 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. Διαφορετικά 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. 
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- 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. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση, ‘όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
 Τις διατάξεις των άρθρων 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 . 
 Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου 

Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α). 
 Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 ΑΔΣ. 
  Την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 

Οικονομικών Τ.Α.  
 To Β.Δ. 24-9/20-10-58. 
 Την ανάγκη του Δήμου για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου. 
 Την αριθ. 465/4-12-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                            

 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                         Με     ψήφους   25 Υπέρ   και 1 Κατά   
 
 
Μειοψηφούντος του  Δ.Σ κ. Παντέλογλου Τεύκρου για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.                                   
 

Καθορίζει τα τέλη χρήσης του Δημοτικού Γυμναστηρίου, ως κατωτέρω: 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 
Μηνιαίως κατ΄άτομο 10 € 20 € 
Εξάμηνο κατ΄άτομο 40 € 80 € 
Ετήσιο κατ΄άτομο 60 € 120 € 

 
Μηνιαίως Οικογενειακό 
 (Ανεξαρτήτως μελών) 

10 € 30 € 

 
Εξάμηνο Οικογενειακό 
 (Ανεξαρτήτως μελών) 

60 € 120 € 

 
Ετήσιο Οικογενειακό 80 160 € 
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 (Ανεξαρτήτως μελών) 
 
Από τις ανωτέρω κατά περίπτωση συνδρομές για χρήση των εγκαταστάσεων και των 
προγραμμάτων του Δημοτικού 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 27.000,00 €, 

εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 Άνεργοι, οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας 
 Οι άποροι, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία 
 Διακριθέντες (8ος ολυμπιονίκης, 6ος παγκόσμιος, 3ος πανευρωπαϊκός, 3ος 

βαλκανιονίκης και χρυσός πανελληνιονίκης) 
 Ενεργοί εθελοντές Δήμου Διονύσου, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το αρμόδιο 

τμήμα. 
 Οι υπάλληλοι του Δήμου Διονύσου και όλων των φορέων αυτού και τα ανήλικα παιδιά 

τους  
 Άτομα με αναπηρία (δεν εγγράφονται άτομα με νοητική στέρηση παρά μόνο στην 

περίπτωση που θα έχουν προσωπικό προπονητή Κ.Φ.Α.) 
 Οι στρατευμένοι υπηρετούντες την υποχρεωτική θητεία τους (δημότες και κάτοικοι). 
  Άτομα 65 ετών και άνω, με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 € 

 
Συνδρομή 10 € Ετησίως 
 Φοιτητές έως 27 ετών (δημότες και κάτοικοι). 
 
Συνδρομή 20 € Ετησίως 
 Αθλητικοί σύλλογοι, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει συνδιοργάνωση κοινών 

δράσεων με το Δήμο Διονύσου 
 Σώματα Ενόπλων Δυνάμεων, 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 Δήμου Διονύσου και όλων των φορέων αυτού, άνω των 60 
ετών 

 
Συνδρομή 30 € Ετησίως 
 Καθηγητές Προσχολικής – Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας βαθμίδας Δημόσιας 

Εκπαίδευσης (Υπουργείου Παιδείας), εφόσον στεγάζονται εντός γεωγραφικών ορίων 
του Δήμου Διονύσου. 

 
Οικονομικές Υποχρεώσεις Μελών 
- Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται ανά τρίμηνο στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου 

Διονύσου. 
- 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. Διαφορετικά δεν ισχύει η έκπτωση και η αποπληρωμή είναι μηνιαία. 

ΑΔΑ: 6Λ9ΚΩ93-830



 9/9 

- 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. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
      ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                       ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.                                                                 
                                                                 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 
                                                                  

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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