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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         3η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 30.01.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 30η Ιανουαρίου 

2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5183/24.01.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 24.01.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                 Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «  « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                             «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                           «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                     Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε       

ΑΠΟΦΑΣΗ –017– 

          Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το 

5
ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋,  που αφορά την τροποποίηση τη̋ υπ΄αριθμ. 350/2016 ΑΔΣ περί 

καθορισμού συμμετοχή̋ πολιτών στα προγράμματα  ’’ Άθληση για όλου̋’’. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 6033/28.01.20120 έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντα̋ υπόψη το άρθρο 65 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ αποκεντρωμένη̋ διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», περί αρμοδιοτήτων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σα̋ γνωρίζουμε το υπ’αριθμ. 5624/27-01-20 έγγραφο του τμήματο̋ 

Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ & Δια Βίου Μάθηση̋ σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η οικονομική 

συμμετοχή των πολιτών ω̋ προ̋ τη χρήση του κολυμβητηρίου του Δήμου μα̋  

    Παρακαλείσθε, να αποφασίσετε για την λήψη σχετική̋ απόφαση̋.    

    Συν. Το υπ’αριθμ. 5624/27-01-20 έγγραφο του τμήματο̋ Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ & Δια 

Βίου Μάθηση̋  του Δήμου μα̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋: 
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  Το Τμήμα Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋ Παιδεία̋ & Δια Βίου Μάθηση̋ εισηγείται 

τα κάτωθι ω̋ προ̋ τη χρήση του Κολυμβητηρίου του Δήμου μα̋ : 

 

Για την εγγραφή και έκδοση ατομικού δελτίου εισόδου στο Κολυμβητήριο του Δήμου 

μα̋ καταβολή ποσού των 20 ευρώ (αφορά όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋). 

 

Η μηνιαία συνδρομή για 3 φορέ̋ την εβδομάδα με ελεύθερο πρόγραμμα παρουσία 

ναυαγοσώστη Δημότε̋ – Κάτοικοι 30 €, Ετεροδημότε̋ 40 €. 

 

Η μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση με ελεύθερο πρόγραμμα παρουσία 

ναυαγοσώστη Δημότε̋ – Κάτοικοι 40 €, Ετεροδημότε̋ 50 €. 

 

Η μηνιαία συνδρομή για δομημένο πρόγραμμα 3 φορέ̋ εβδομαδιαίω̋ με 

καθοδήγηση προπονητή, Δημότε̋ – Κάτοικοι 35 €, Ετεροδημότε̋ 45 €.   

 

Ειδικέ̋ Κατηγορίε̋ συμμετεχόντων (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα) 

 

 

· Αιμοδότε̋ Δήμου Ιλίου που έχουν 
αιμοδοτήσει 2 φορέ̋  Τα τελευταία 2 
χρονιά 

· Πολύτεκνε̋ Οικογένειε̋  με εισόδημα 
μέχρι 25,000€ 

· Μονογονεϊκέ̋ Οικογένειε̋ (Χηρεία, Εκτό̋ 
Γάμου, Άσκηση Κατ' Αποκλειστικότητα 
Τη̋ Γον. Μέριμνα̋)  

· Τρίτεκνε̋ Οικογένειε̋ (Αφορά Τα Τέκνα) 
με εισόδημα μέχρι 15,000€ 

· Άνεργοι & Τα Ανήλικα Τέκνα Του̋ 
(Εφόσον Είναι Και Οι Δυο Γονεί̋ 
Άνεργοι) 

· Φοιτητέ̋ 
· Τρίτη Ηλικία  (άνω των 67) 
· ΑΜΕΑ (ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67 %) ετεροδημότε̋ 

 

 

 
 
 
      
 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 %  

 
 
 

ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
15 € ή 17,5 € 

(για πρόγραμμα) 
 
 
 

    ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ        
        20 € ή  22,5€ 
      (για πρόγραμμα) 

 
 

 
· ΑΜΕΑ  δημότε̋ – κάτοικοι (ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

67 %) 
· ΑΜΕΑ παιδικό 67 % αναπηρία δημότε̋ – 

κάτοικοι σε δομημένο πρόγραμμα  
 

  
      ΔΩΡΕΑΝ 
 
 
      ΔΩΡΕΑΝ 

 
 
 

Ετεροδημότε̋ 30% 
έκπτωση 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

· οι ειδικέ̋ κατηγορίε̋  δεν επιδέχονται άλλη έκπτωση και αφορούν αποκλειστικά μηνιαία 
συνδρομή 

· με προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
 

                                                                   
ΑΛΛΕΣ  ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 
 
 

 
ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

 
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 

 

 
4 € 

 
5 € 

 
ΧΡΕΩΣΗ ΜΙΣΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΙΣ 
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ   

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΝΑΡΞΗ -  ΛΗΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 % 

 
Η χρέωση υπολογίζεται 

ανά περίπτωση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 % ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΑΠΟ  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΑΛΛΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

 
Ø 25€  η διαδρομή ανά ώρα για ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ 
Ø 50€  ανά ώρα για ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ 

 

Ø 15€  η διαδρομή ανά ώρα για ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ 
 
 

 
Ø ΔΩΡΕΑΝ κατόπιν συνεννόηση̋ με την υπηρεσία 

και με δικό του̋ γυμναστή - προπονητή 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Η εγγραφή είναι εφάπαξ (αν δεν υπάρχει διακοπή  συμμέτοχη̋ μεγαλύτερη των 12 μηνών) και αφορά 

όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ καθούμενων. 

Δεν επιτρέπεται εκμάθηση κολύμβηση̋ των εγγεγραμμένων με δικό του̋ προπονητή πλην ΑμεΑ. 

Η διάρκεια χρήση̋ είναι μια ώρα. 

Στα προγράμματα η ανανέωση τη̋ συνδρομή̋ θα πρέπει να γίνεται εντό̋ των δέκα πρώτων ημερών 

του μήνα, αλλιώ̋ το μέλο̋ διαγράφεται. 

Η συνδρομή θα πρέπει να καταβάλλεται σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τη̋ 

αίτηση̋, αλλιώ̋ το μέλο̋ θα χάνει την θέση του. 
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Απαλλαγή  χρέωση̋  σε  εξαιρετικέ̋  περιπτώσει̋  μπορεί  να  γίνει  σε αθλούμενο  που  φέρει χαρτί  

γιατρού.  Η  απαλλαγή  γίνεται  για  δεκαπέντε ημέρε̋  και  άνω, έω̋ ένα  μήνα (απαλλαγή μισού η ενό̋ 

μήνα). Στα προγράμματα  και  τα  οικονομικά  πακέτα (τρίμηνα κ.λ.π.)  ο αθλούμενο̋ δε  δικαιούται  

απαλλαγή  πάνω  από  ένα  μήνα  σε  κάθε  αθλητική  περίοδο, εκτό̋  και  αν  πρόκειται  για  ιδιαίτερη  

ιατρική  περίπτωση, που κρίνεται ανά περίπτωση (χειρουργείο, γύψο̋, νοσηλεία σε νοσοκομείο κ.λ.π.). 

Επιστροφέ̋ εγγράφων και συνδρομών δεν γίνονται σε καμία περίπτωση, πάρα μόνο όταν φέρει ευθύνη 

ο Δήμο̋.  

Τυχόν περιπτώσει̋ που θα προκύψουν και δεν έχουν προβλεφθεί θα εξετάζονται κατά περίπτωση.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω τον λόγο πήρε ο  Δήμαρχο̋, ο οποίο̋ απέσυρε την εισήγηση για του̋ 

Κολυμβητικού̋  Συλλόγου̋, 

           Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση τη̋ υπ΄αριθμ. 350/2016 ΑΔΣ περί καθορισμού συμμετοχή̋ πολιτών στα 

προγράμματα  ’’ Άθληση για όλου̋’’, ω̋ αναφέρεται κατωτέρω: 

 

Για την εγγραφή και έκδοση ατομικού δελτίου εισόδου στο Κολυμβητήριο του Δήμου 

μα̋ καταβολή ποσού των 20 ευρώ (αφορά όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋). 

Η μηνιαία συνδρομή για 3 φορέ̋ την εβδομάδα με ελεύθερο πρόγραμμα παρουσία 

ναυαγοσώστη Δημότε̋ – Κάτοικοι 30 €, Ετεροδημότε̋ 40 €. 

Η μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση με ελεύθερο πρόγραμμα παρουσία 

ναυαγοσώστη Δημότε̋ – Κάτοικοι 40 €, Ετεροδημότε̋ 50 €. 

Η μηνιαία συνδρομή για δομημένο πρόγραμμα 3 φορέ̋ εβδομαδιαίω̋ με 

καθοδήγηση προπονητή, Δημότε̋ – Κάτοικοι 35 €, Ετεροδημότε̋ 45 €.   

Ειδικέ̋ Κατηγορίε̋ συμμετεχόντων (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα) 
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· Αιμοδότε̋ Δήμου Ιλίου που έχουν 
αιμοδοτήσει 2 φορέ̋  Τα τελευταία 2 
χρονιά 

· Πολύτεκνε̋ Οικογένειε̋  με εισόδημα 
μέχρι 25,000€ 

· Μονογονεϊκέ̋ Οικογένειε̋ (Χηρεία, Εκτό̋ 
Γάμου, Άσκηση Κατ' Αποκλειστικότητα 
Τη̋ Γον. Μέριμνα̋)  

· Τρίτεκνε̋ Οικογένειε̋ (Αφορά Τα Τέκνα) 
με εισόδημα μέχρι 15,000€ 

· Άνεργοι & Τα Ανήλικα Τέκνα Του̋ 
(Εφόσον Είναι Και Οι Δυο Γονεί̋ 
Άνεργοι) 

· Φοιτητέ̋ 
· Τρίτη Ηλικία  (άνω των 67) 
· ΑΜΕΑ (ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67 %) ετεροδημότε̋ 

 

 

 
 
 
      
 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 %  

 
 
 

ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
15 € ή 17,5 € 

(για πρόγραμμα) 
 
 
 

    ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ        
        20 € ή  22,5€ 
      (για πρόγραμμα) 

 
 

 
· ΑΜΕΑ  δημότε̋ – κάτοικοι (ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

67 %) 
· ΑΜΕΑ παιδικό 67 % αναπηρία δημότε̋ – 

κάτοικοι σε δομημένο πρόγραμμα  
 

  
      ΔΩΡΕΑΝ 
 
 
      ΔΩΡΕΑΝ 

 
 
 

Ετεροδημότε̋ 30% 
έκπτωση 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

· οι ειδικέ̋ κατηγορίε̋  δεν επιδέχονται άλλη έκπτωση και αφορούν αποκλειστικά μηνιαία 
συνδρομή 

· με προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
 

                                                                   
ΑΛΛΕΣ  ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 
 
 

 
ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

 
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 

 

 
4 € 

 
5 € 

 
ΧΡΕΩΣΗ ΜΙΣΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΙΣ 
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ   

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΝΑΡΞΗ -  ΛΗΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 % 

 
Η χρέωση υπολογίζεται 

ανά περίπτωση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 % ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΑΠΟ  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΑΛΛΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

 
Ø 25€  η διαδρομή ανά ώρα για ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ 
Ø 50€  ανά ώρα για ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ 

 

 
Ø ΔΩΡΕΑΝ κατόπιν συνεννόηση̋ με την υπηρεσία 

και με δικό του̋ γυμναστή - προπονητή 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Η εγγραφή είναι εφάπαξ (αν δεν υπάρχει διακοπή  συμμέτοχη̋ μεγαλύτερη των 12 μηνών) και αφορά όλε̋ 

τι̋ κατηγορίε̋ καθούμενων. 

Δεν επιτρέπεται εκμάθηση κολύμβηση̋ των εγγεγραμμένων με δικό του̋ προπονητή πλην ΑμεΑ. 

Η διάρκεια χρήση̋ είναι μια ώρα. 

Στα προγράμματα η ανανέωση τη̋ συνδρομή̋ θα πρέπει να γίνεται εντό̋ των δέκα πρώτων ημερών του 

μήνα, αλλιώ̋ το μέλο̋ διαγράφεται. 

Η συνδρομή θα πρέπει να καταβάλλεται σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τη̋ 

αίτηση̋, αλλιώ̋ το μέλο̋ θα χάνει την θέση του. 

Απαλλαγή  χρέωση̋  σε  εξαιρετικέ̋  περιπτώσει̋  μπορεί  να  γίνει  σε αθλούμενο  που  φέρει χαρτί  

γιατρού.  Η  απαλλαγή  γίνεται  για  δεκαπέντε ημέρε̋  και  άνω, έω̋ ένα  μήνα (απαλλαγή μισού η ενό̋ 

μήνα). Στα προγράμματα  και  τα  οικονομικά  πακέτα (τρίμηνα κ.λ.π.)  ο αθλούμενο̋ δε  δικαιούται  

απαλλαγή  πάνω  από  ένα  μήνα  σε  κάθε  αθλητική  περίοδο, εκτό̋  και  αν  πρόκειται  για  ιδιαίτερη  

ιατρική  περίπτωση, που κρίνεται ανά περίπτωση (χειρουργείο, γύψο̋, νοσηλεία σε νοσοκομείο κ.λ.π.). 

Επιστροφέ̋ εγγράφων και συνδρομών δεν γίνονται σε καμία περίπτωση, πάρα μόνο όταν φέρει ευθύνη ο 

Δήμο̋. 

Τυχόν περιπτώσει̋ που θα προκύψουν και δεν έχουν προβλεφθεί θα εξετάζονται κατά περίπτωση. 

B. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 

3852/2010 

 

Ο Δ.Σ κ. Φεγγερό̋ Β. απέχει και ο Δ.Σ κ. Κάβουρα̋ Κ. έδωσε αρνητική ψήφο. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. ΑΔΣ 350/2016. 
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                            Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,         

      Κουκουβίνο̋ Δ.,Μαρκόπουλο̋ Φ.,        

   Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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