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Απόσπασμα από το 6ο Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Καθορισμός αντιτίμου για την χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Στη Σταυρούπολη σήμερα, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 1, στις 22 Φεβρουαρίου
έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης-εφαρμογή
ZOOM) η Οικονομική Επιτροπή, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, υπό την Προεδρία του Καρβουνίδη
Σαράντη, Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, ύστερα από την με ΑΠ 8459/18-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του, η
οποία διαβιβάσθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε ( 5 )
Παρόντες: Καρβουνίδης Σαράντης, Γεροκώστα Ελένη, Πάντσης Κωνσταντίνος , Γαλιγαλίδης Θεόδωρος , και Ξανθοπούλου
Σταυρούλα ( Αναπληρωματικό μέλος)
Απόντες: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Αμανατίδου Χαρίκλεια, Λίλτσης Γεώργιος,
Βάρφης Στέφανος, Φραγκόπουλος Θεόφιλος , Βουτσάς Σταύρος δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: ημερήσιας διάταξης 1ο, 2ο , 3ο , 4ο ,5ο ,6ο , 7o , 8o , 9o , 10o ,
11o , 12o , 13o , 14Ο , 15Ο
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και κράτησε πρακτικά η Αρβανιτάκη Σταυρούλα τακτική υπάλληλος και γραμματέας της
Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.
4735/20 ( ΦΕΚ 197-12.10.2020 τεύχος Α΄)
2. Την υπ. αρ. 429/2015 απόφαση Δ.Σ. με θέμα “Ανάκληση της υπ΄αρ. 220/2015 απόφασης Δ.Σ και λήψη νέας
για την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του
Δήμου Παύλου Μελά”
3. Την με αρ.πρωτ. 21140/2021 άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής που λήγει στις 06-07-2026
4. Την με αρ.πρωτ. 1164/12-1-2022 εισηγητικό έγγραφο του τμήματος Αθλητισμού
5. Την με αρ.πρωτ. 7243/14-2-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του τμήματος Εσόδων
Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά «Καθορισμός αντιτίμου για
την χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου»
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και την εισήγηση της υπηρεσίας, μετά από
διαλογική συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό αντιτίμου χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Παύλου
Μελά έχοντας υπόψη τις τιμές συμμετοχής των αθλουμένων καθώς και τις εκπτώσεις για τις κοινωνικές ομάδες ή άλλη
κατηγορία πολιτών, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά :
Α. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
1.
2.

Ημερήσια επίσκεψη
Μηνιαία ατομική κάρτα (ισχύει για 30 ή 31 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες)

3.

Κάρτα 2 εβδομάδων (ισχύει για 14 συνεχείς ημερολογιακές ημέρες)

4.

Γονείς πολύτεκνης οικογένειας και προστατευόμενα μέλη αυτών
(προστατευόμενο μέλος θεωρείται τέκνο έως 25 ετών)
Μέλος οικογένειας και προστατευόμενο μέλος αυτής (έως 25 ετών) με ετήσιο
οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 8.000,00€ προσαυξημένο κατά
1.000,00 € για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Φοιτητές έως 25 ετών, υπηρετούντες στρατιωτικής θητείας
- μόνο έφεδροι στρατεύσιμοι
Άγαμος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 7.000,00€
Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω
Μηνιαία κάρτα από δύο έως πέντε ενεργά μέλη της ίδιας οικογένειας με
προστατευόμενα μέλη έως 25 ετών.
Η κάρτα ισχύει για 31 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες.
Κάρτα 2 εβδομάδων (ισχύει για 14 συνεχείς ημερολογιακές ημέρες) από δύο
έως πέντε ενεργά μέλη της ίδιας οικογένειας με προστατευόμενα μέλη έως 25
ετών.
ΑΜΕΑ (αναπηρία από 67% και άνω )

Ποσό συμμετοχής
2,00 €
30,00 €
16,00€

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Τα παραπάνω ποσά με έκπτωση
50%

25,00 € /άτομο
14,00 € /άτομο
ΔΩΡΕΑΝ






Το ποσό συμμετοχής για κάθε ωφελούμενο προκαταβάλλεται.
Δεν επιτρέπεται η διακοπή σε καμία κάρτα.
Καμία κάρτα, ή παρουσίες ΔΕΝ μεταφέρονται για την επόμενη χρονιά.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση μόνο μία από τις κατηγορίες των εκπτώσεων και όχι συνδυαστικά
(αποκλείεται η αθροιστική έκπτωση).
 Η συνδρομή ισχύει για συμμετοχή σε ένα μόνο πρόγραμμα (ενηλίκων ή παιδικό) και συμμετοχή στο κοινό,
με την προϋπόθεση ότι ο ασκούμενος θα έχει κάνει εγγραφή στο πρόγραμμα που επιθυμεί. Για συμμετοχή σε
επιπλέον πρόγραμμα πρέπει να πληρώσει επιπλέον το πρόγραμμα.
 Με τη χρήση ημερήσιας παρουσίας ΔΕΝ επιτρέπεται η συμμετοχή σε πρόγραμμα ενηλίκων ή παιδικό, παρά
μόνο στο κοινό.
 Η συμμετοχή στο κοινό επιτρέπεται:
-για ενήλικες
-για άτομα ηλικίας 15 έως και 18 ετών με υπεύθυνη δήλωση γονέα.
-για παιδιά 2,5 ετών έως και 14 ετών, με υποχρεωτική συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου ενήλικα.
 Η συμμετοχή στα παιδικά προγράμματα εκμάθησης επιτρέπεται για παιδιά 4 1/2 ετών και μεγαλύτερα.
 Για την καλύτερη λειτουργία του κολυμβητηρίου (και λόγω των περιορισμών που μας επιβάλουν οι συνθήκες του
covid), η εγγραφή και συμμετοχή στα προγράμματα ενηλίκων και ανηλίκων (εκτός του κοινού) θα γίνεται σε
συγκεκριμένες και για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που θα οριστούν με την έναρξη λειτουργίας του
κολυμβητηρίου.
 Κάθε συμμετέχων ( γονέας / κηδεμόνας παιδιού) οφείλει να λάβει ο ίδιος γνώση της οικονομικής πολιτικής και
κατόπιν να προβεί σε εγγραφή και πληρωμή της αντίστοιχης κατηγορίας και προγράμματος που επιθυμεί να
συμμετέχει αυτός ή το παιδί του.
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Αθλητισμού δεν φέρουν καμιά ευθύνη σε λάθος που μπορεί να επέλθει από την επιλογή του
ενδιαφερομένου.
Το αντίτιμο πληρωμής για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο κολυμβητήριο δεν επιστρέφεται, εκτός των περιπτώσεων
που οφείλονται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών του δήμου Παύλου Μελά ή σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του
κολυμβητηρίου λόγω ύπαρξης θετικού κρούσματος στον covid – 19 ή άλλης αιτίας.
Σημείωση:
Οι αθλούμενοι που τυγχάνουν οποιασδήποτε έκπτωσης οφείλουν να προσκομίζουν απαραίτητα πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης και εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους, καθώς και επιπλέον, τα αντίστοιχα
παρακάτω δικαιολογητικά:
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 Για το εισόδημα θα πρέπει να προσκομιστεί το ατομικό ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα του
προηγούμενου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο
ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος (με γνήσιο υπογραφής)
 ατομικό εισόδημα άγαμου: Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν θα υπερβαίνει τα 7.000,00€ και θα
πρέπει να προσκομιστεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους
 οικογενειακό εισόδημα: το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (και των δυο συζύγων ή του μονογονέα) δεν
υπερβαίνει τα 8.000,00€, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο μέλος κατά 1.000,00 €.
 αριθμός τέκνων, πολυτεκνία ή άγαμα τέκνα, φοιτητές και στρατιώτες έως την ηλικία των 25 ετών: θα
πρέπει να προσκομιστεί πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έως 3 μηνών)
 άνω των 65 ετών: φωτοτυπία ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης)
 ΑμεΑ από 67% και άνω αναπηρία: προσκόμιση Βεβαίωσης Αναπηρίας- ΚΕΠΑ
 Φοιτητές: πρόσφατη βεβαίωση σπουδών ή φωτοτυπία φοιτητικής ταυτότητας (σε περίπτωση φοιτητών στην

αλλοδαπή: απλή μετάφραση στα ελληνικά της βεβαίωσης σπουδών).
 υπηρετούντες στρατιωτικής θητείας: φωτοτυπία στρατιωτικής ταυτότητας (έφεδρου).
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Προκειμένου να δημιουργηθεί μία εμπεριστατωμένη άποψη για τα έσοδα του κολυμβητηρίου, επειδή ο αριθμός των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατά τα έτη 2020 και 2021 ήταν αρκετά μικρότερος από τον αναμενόμενο, λόγω των
έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από τον covid 19, γίνεται αναφορά και για τα τα απολογιστικά στοιχεία
προηγούμενων περιόδων.
Β1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 5-ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Συνεπώς, υπολογίζουμε ότι το σύνολο των πολιτών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα του κολυμβητηρίου, σε
κανονικές συνθήκες 5 μηνης λειτουργίας θα είναι περίπου 2000 άτομα. Από την 5μηνη λειτουργία θεωρούμε ότι θα
συμμετέχουν συνεχόμενα τουλάχιστον για 2 μήνες. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα εκ πτωτικά και δωρεάν,
προβλέπεται ότι τα έσοδα από τις συνδρομές των πολιτών για τα προγράμματα του κολυμβητηρίου, θα είναι περίπου
99.000,00€. Αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 5ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΣΟΔΑ
Κανονικά

1400

84.000,00€

Εκπτωτικά

500

15.000,00€

ΔΩΡΕΑΝ

100

00,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :

99.000,00€

Αντίστοιχα τα προβλεπόμενα έξοδα για την 5μηνη λειτουργία, υπολογίζονται σε 167.450,00€ όπως φαίνεται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 5-ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΥΑΘ

01/01/2022 - 31/12/2022

18.000,00 €

ΟΤΕ

01/01/2022 - 31/12/2022

900,00 €

ΑΕΡΙΟ

01/01/2022 - 31/12/2022

10.000,00 €

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

01/ 05/2022 – 30/09/2022

1.800,00 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

01/ 05/2022 – 30/09/2022

14.000,00 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

01/05/2021 – 10/10/2022

20.000,00 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

27/12/2022 -10/01/2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

01/ 04/2022 – 31/12/2022

ΣΥΝΟΛΟ

30.600,00 €
2.000,00€

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Κ.Φ.Α.ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (10)

150 €

01/05/2022 - 30/09/2022

70.000,00 €
167.450,00 €
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Β2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 2-ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID 19
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της πανδημίας του κορωνοϊού και τους περιορισμούς που φέρνει για την λειτουργία
στις κολυμβητικές δεξαμενές και αφορούν αριθμό ατόμων / χωρητικότητα κολυμβητικής δεξαμενής, η συμμετοχή των
αθλουμένων στα προγράμματα του κολυμβητηρίου προβλέπονται να κυμανθούν στα ίδια χαμηλά επίπεδα, σε σχέση
με άλλες χρονιές κανονικής λειτουργίας, (περίπου 1200 άτομα). Από τους παραπάνω πολίτες υπολογίζουμε ότι θα
συμμετέχουν περίπου για 1,5 μήνα συνεχόμενα (λαμβάνοντας υπόψη και τις καλοκαιρινές διακοπές που συνήθως
απουσιάζουν για 1-2 εβδομάδες).
Συνεπώς, τα αναμενόμενα έσοδα για τη λειτουργία του, για πέντε (5) μήνες, αναμένονται από τις συνδρομές των
συμμετεχόντων και θα ενισχύσουν τον Κ.Α. Εσόδων 0434.03 “Τέλος χρήσης κολυμβητηρίου” και τον Κ.Α. Εσόδων
0434.06 “Τέλος χρήσης κολυμβητηρίου με Φ.Π.Α. 24%” προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος που ισχύει η
παρούσα τιμολογιακή πολιτική και μέχρι τροποποίησης αυτής και έχουν ως εξής:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2-ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID 19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΟΥΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΣΟΔΑ

Κανονικά

800

36.000,00€

Εκπτωτικά

250

7.500,00€

ΔΩΡΕΑΝ

50

00,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :

43.500,00€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID 19

Όσον αφορά τα προβλεπόμενα έξοδα, λαμβάνοντας υπόψη τον απολογισμό για το έτος 2021 και με την προϋπόθεση
ότι το κολυμβητήριο θα έχει και πάλι 2μηνη λειτουργία, υπολογίζουμε ότι τα έξοδα θα κυμανθούν και για την επόμενη
χρονιά στα ίδια επίπεδα, δηλαδή περίπου στα 101.400,00 €
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΥΑΘ

01/01/2022 - 31/12/2022

14.600,00 €

ΟΤΕ

01/01/2022 - 31/12/2022

800,00 €

ΑΕΡΙΟ

01/01/2022 - 31/12/2022

1.500,00 €

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 01/ 07/2022 – 01/09/2022
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

700,00 €

01/ 07/2022 – 01/08/2022

7.650,00 €

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 01/07/2021 – 01/10/2022
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

15.400,00 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

27/12/2022 -10/01/2022

150 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 01/ 07/2022 – 31/12/2022
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

30.600,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Κ.Φ.Α.ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (10)

2.000,00€
01/07/2022 - 01/09/2022

ΣΥΝΟΛΟ

28.000,00 €

101.400,00 €

Γ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2021)
Γ1.Γενικά στοιχεία λειτουργίας του κολυμβητηρίου – Κατάσταση αθλουμένων 2021
Με όλους τους παραπάνω περιορισμούς που αναφέρθηκαν, από την Πέμπτη 01 Ιουλίου 2021 έως και την Παρασκευή
03 Σεπτεμβρίου 2021 εγγράφηκαν και συμμετείχαν 1065 άτομα, σε 1291 προγράμματα του κολυμβητηρίου και
συγκεκριμένα:
 763 ενήλικες από τους οποίους 246 άνδρες και 517 γυναίκες.
 528 παιδιά από τους οποίους 271 αγόρια και 257 κορίτσια
εκ των οποίων
 46 ΑΜΕΑ από τους οποίους 22 άνδρες και 24 γυναίκες (στο πρόγραμμα των ΑΜΕΑ και στο κοινό)
4

ΑΔΑ: ΩΣΑ9ΩΞΘ-ΖΞΥ

Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, το κολυμβητήριο εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό σε
ετεροδημότες, καθώς είναι το μοναδικό κολυμβητήριο, ολυμπιακών διαστάσεων στις δυτικές συνοικίες. Περισσότεροι
από τους μισούς ασκούμενους είναι ετεροδημότες, τόσο στους ενήλικες όσο και στους ανήλικους.
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τις συμμετοχές των αθλουμένων.
Γενικές Πληροφορίες
Συνολικός αριθμός ασκουμένων

1291 άτομα

Άνδρες

246

Γυναίκες

517

Παιδιά

528

ΑΜΕΑ

46

Ηλικίες

3 ετών έως < 80 ετών

Περιοχή κατοικίας ασκουμένων
Περιοχή κατοικίας ασκουμένων

Αριθμός Ασκουμένων

Δήμος Παύλου Μελά

576

Δήμος Κορδελιού – Εύοσμου

633

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

42

Δήμος Θεσσαλονίκης

15

Δήμος Νεάπολης – Συκεών

7

Δήμος Ωραιοκάστρου

2

Δήμος Δέλτα

8

Δήμος Καλαμαριάς

1

Δήμος Λαγκαδά

5

Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη

1

Δεν αναφέρθηκε δήμος

1

ΣΥΝΟΛΟ

1291

Όσον αφορά τα προγράμματα, με εξαίρεση το τμήμα του κοινού, τα παιδικά τμήματα εκμάθησης, είναι και τα
πολυπληθέστερα με 429 παιδιά να συμμετέχουν στα προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης, Τα υπόλοιπα 99 παιδιά από το
σύνολο των ανήλικων, κολυμπούν με τους γονείς τους στην ώρα του κοινού, χωρίς να εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα.
Πρόγραμμα - Τμήμα

Αριθμός Ασκουμένων

Εκμάθηση Κολύμβησης Ανηλίκων

429

Εκμάθηση Ενηλίκων

59

Εκμάθηση Εφήβων - Ενηλίκων

12

Aqua Aerobic

135

Κινητική Αποκατάσταση

30

Τμήμα ΑΜΕΑ

21

Κοινό (ενηλίκων, ανηλίκων και ΑΜΕΑ)

605

Γ2. Στοιχεία Εσόδων – Εισπράξεις έτους 2021
Τα έσοδα του κολυμβητηρίου, στηρίζονται αποκλειστικά στις εισπράξεις από τις συνδρομές της συμμετοχής των πολιτών στα
προγράμματα του κολυμβητηρίου και για το έτος 2021, ανήλθαν στα 24.586,60€.
Δωρεάν χρήση του κολυμβητηρίου, βάση κοινωνικών κριτηρίων, έκαναν μόνο τα ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα, συνολικά 46 ΑΜΕΑ
στο πρόγραμμα του κοινού και στο τμήμα των ΑΜΕΑ
5
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Γ3. Αναλυτικά Στοιχεία Εξόδων έτους 2021
Τα έξοδα για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου του έτους 2021 υπολογίζονται σε ετήσια βάση, εκτός από το έκτακτο
προσωπικό (κολυμβητές- ναυαγοσώστες ) που υπολογίζεται βάση της 2μήνης για το έτος 2021 σύμβασης. Επιπλέον,
στα έξοδα του κολυμβητηρίου συμπεριλαμβάνονται οι λογαριασμοί ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, ΑΕΡΙΟ, το σύνολο των οποίων ήταν
16.962,45 €. Στα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνεται η ΔΕΗ επειδή η ηλεκτροδότηση του κολυμβητηρίου είναι συνδεδεμένη
με την παροχή του ΔΑΚ Σταυρούπολης και είναι αδύνατος ο επιμερισμός κατανάλωσης, αφού δεν υπάρχει μετρητής,
οι αμοιβές των μονίμων και λοιπών επικουρικών υπαλλήλων.
Επιπλέον, στα έξοδα συμπεριλαμβάνονται οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής, οι
οποίες γίνονταν δύο φορές την εβδομάδα (αντί μια φορά που ήταν πέρυσι), λόγω των κανονισμών που επέφεραν τα μέτρα
προστασίας από τον covid-19. Συμπεριλήφθηκαν επίσης, τα έξοδα συντήρησης και εργασιών, που ήταν απαραίτητα για να
διορθωθούν καταστροφές και φθορές καθώς και να αντικατασταθεί ότι κρίθηκε αναγκαίο και η προμήθεια χημικού απολυμαντικού
το οποίο είναι απαραίτητο για να είναι ασφαλή η χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής από τους πολίτες. Τέλος, στο σύνολο των
εξόδων προσμετρήθηκε η μισθοδοσία του εποχιακού προσωπικού (10 καθηγητές φυσικής αγωγής) που απασχολήθηκε και
ανήλθε συνολικά στα 27.996,41 €.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 101.394,21 €
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΥΑΘ

01/01/2021 - 31/12/2021

14.569,00 €

ΟΤΕ

01/01/2021 - 31/12/2021

821,50 €

ΑΕΡΙΟ

01/01/2021 - 31/12/2021

1.571,95 €

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

06/ 07/2021 – 02/09/2021

665,60 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

01/ 07/2021 – 02/08/2021

7.649,23 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

25/06/2021 – 02/10/2021

15.363,60 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

150 €
05/ 07/2021 – 31/12/2021

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Κ.Φ.Α.ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (10)

30.575,92 €

2.031,00€
01/07/2021 - 04/09/2021

ΣΥΝΟΛΟ

27.996,41 €

101.394,21 €

Η παρούσα τιμολογιακή πολιτική θα ισχύει μέχρι νεωτέρας τροποποίησης της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν 3463/06 ΔΚΚ και να τοιχοκολληθεί με αποδεικτικό στους πίνακες
ανακοινώσεων του Δήμου, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή κάτοικος του Δήμου να μπορέσει να
διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2022
Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καρβουνίδης Σαράντης
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