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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφασης 253/2018
Ημερ. Απόφασης 7/12/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,
με Αριθμό 28/2018 από 7/12/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 5646/ 3/12/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό
σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να
είναι παρόντα -14- μέλη, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αναγνώστου Κική (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος),
Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος) απεχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ, Καλογιάννης Δημήτριος
(Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή
Μαγδαληνή (Μέλος), Παπαβασιλείου Παναγιωτης (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Γραμματέας),
Τσουκανάς Παναγιώτης (Πρόεδρος), Φλωρούς Δημήτριος (Μέλος), Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος),
Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος), Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος), Μαλαματένιας Βάϊος (Μέλος)
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 4
Καθορισμός συνδρομών μελών Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους για την περίοδο 2018-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης και η υπάλληλος κ.
Δημητρακοπούλου Ιόλη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
έκανε γνωστό ότι « 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/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 582504/23061/1894/540/15-11-2018
«ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20182019» 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 Δήμο Αλοννήσου
και
καλύπτεται είτε από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες ή
από δωρεές ή χορηγίες.
Με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528/2018
εγκρίθηκαν τρείς (3) θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) από το Δήμο Αλοννήσου για τη περίοδο 2018-2019.
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 για να
γίνει μέλος των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Αλοννήσου.
Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον
Καθορισμό των συνδρομών στους αθλούμενους στα προγράμματα άθλησης για
όλους του Δήμου Αλοννήσου , για την περίοδο 2018-2019 ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ
€ /ΜΗΝΑ
15,00 ευρώ
 Άσκηση στην προσχολική ηλικία
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15,00 ευρώ
 Αθλητισμός και παιδί
15,00 ευρώ
 Άσκηση στην εφηβική ηλικία
15,00 ευρώ
 Άσκηση νέων
15,00 ευρώ
 Άσκηση στην τρίτη ηλικία
15,00 ευρώ
 Άσκηση ενηλίκων
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:

10,00 € συγγενής 1ου βαθμού της ίδιας οικογένειας

10,00 € τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
ο

10,00 € μονογονεϊκές οικογένειες (έως και το 17 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.
Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις
διατάξεις του ν. 3463/2006 και 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τις συνδρομές στους αθλούμενους στα προγράμματα άθλησης για
όλους του Δήμου Αλοννήσου , για την περίοδο 2018-2019 ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ
€ /ΜΗΝΑ
15,00 ευρώ
 Άσκηση στην προσχολική ηλικία
15,00 ευρώ
 Αθλητισμός και παιδί
15,00 ευρώ
 Άσκηση στην εφηβική ηλικία
15,00 ευρώ
 Άσκηση νέων
15,00 ευρώ
 Άσκηση στην τρίτη ηλικία
15,00 ευρώ
 Άσκηση ενηλίκων
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.
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 Δεν υπάρχει επιπλέον ποσό εγγραφής για κανένα από τα τμήματα άθλησης.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του δήμου.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 253/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσουκανάς Παναγιώτης
Αναγνώστου Κική
Αναγνώστου Παναγιώτης
Αργυρίου Άγγελος
Θεοδώρου Χαρίκλεια
Καλογιάννης Δημήτριος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Παπαβασιλείου Παναγιωτης
Τσουκανά Χριστίνα
Φλωρούς Δημήτριος
Χλίβας Κωνσταντίνος
Χρήστου Δημήτριος

