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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.314/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 25/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

     Θέμα: « Καθορισμός Τελών χρήσης κολυμβητηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022-2023» . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Τρίτη  24 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.8611/20-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Αμάραντος Σταύρος.-      Τακτικό μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

Τμήματος Πολιτισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κοψάρη), που έχει ως εξής:  

«…Η Οικονομική Συνδρομή αθλουμένων αποτελεί μια μικρή συνεισφορά αυτών στα λειτουργικά 

έξοδα των αθλητικών εγκαταστάσεων . Το ύψος του καθορίζεται μετά από πρόταση της 

Οικονομικής επιτροπής και δύναται να αναπροσαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο οσάκις κρίνεται 

αναγκαίο .  

 

Έχοντας υπόψη :  

1. 425/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( Καθορισμός Δημοτικού Τέλους 

Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2012) 

2. 428/12 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( Καθορισμός Δημοτικού Τέλους 

Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2013) 

ΑΔΑ: ΨΙΒΑΩΞΧ-Ρ6Ε



3. 393/13 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( Καθορισμός Δημοτικού Τέλους 

Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2014) 

4. 404/14 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( Καθορισμός Δημοτικού Τέλους 

Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2015) 

5. 476/15 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( Καθορισμός Δημοτικού Τέλους 

Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2016) 

6. 510/16 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( Καθορισμός Δημοτικού Τέλους 

Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2017) 

7. 505/17 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ( Καθορισμός Δημοτικού Τέλους 

Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2018) «Εγκρίνει την επιβολή τέλους 

για την χρήση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το οικ. 

Έτος 2018, ως εξής: 

 καμία αποζημίωση και κανένα τέλος, είτε για αγώνες, είτε για προπονήσεις, ερασιτεχνών 

αθλητών ή τμημάτων συλλόγων οι οποίοι συμμετέχουν σε τοπικά είτε σε εθνικά πρωταθλήματα. 

 Υποχρεούνται σε καταβολή τέλους χρήσης μόνο τα τμήματα εκείνα των σωματείων και των 

συλλόγων, για τα οποία εισπράττεται μηνιαία συνδρομή . Το τέλος χρήσης των ανωτέρω 

χώρων, ορίζεται σε 3€ ανά ώρα και ανά χώρο χρήσης. Η χρήση των χώρων πάντα θα γίνεται 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται απ' τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου και 

τον αθλητικό κανονισμό.» 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. (Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας) όπου ορίζεται ότι :«Το 

συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:: 1. 

Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:β) την αξιοποίηση των ακινήτων του 

δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που 

βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. 

9. Την αριθ. ΑΔΣ 144/2021 (Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ) 

10. Την Επικύρωση της αριθ. 144/2021 Α.Δ.Σ Πρέβεζας από την Αποκεντρωμένη Πρωτ. 

117513/21-9-21  

11. Την αριθ. 97/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με ΘΕΜΑ: «Καθορισμός 

τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων τένις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 

για την περίοδο 2021 - 2022». 

12. Την Ακύρωση της αριθ. 97/2021 Α.Δ.Σ Πρέβεζας από την Αποκεντρωμένη με αριθ. 

Πρωτ. 92115/4-8-21 

13. Την αριθ. 98/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με ΘΕΜΑ: «Καθορισμός 

τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων τένις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 

για την περίοδο 2021 - 2022». 

14. Την Ακύρωση της αριθ. 98/2021 Α.Δ.Σ Πρέβεζας από την Αποκεντρωμένη Πρωτ. 

92130/4-8-21 

15. Την αριθ. 99/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με ΘΕΜΑ: «Καθορισμός 

τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων Μπάσκετ στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο για την περίοδο 2021 - 2022». 

16. Την Ακύρωση της αριθ. 99/2021 Α.Δ.Σ Πρέβεζας από την Αποκεντρωμένη Πρωτ. 

92122/1-7-21 

17. Σύμφωνα με το αρθ. 25 του Ν.1828/89 παρέχεται η δυνατότητα επιβολής 

ανταποδοτικού τέλους για λογαριασμό του Δήμου σε βάρος αυτών που χρησιμοποιούν 

διαρκώς ή πρόσκαιρα αθλητικές εγκαταστάσεις. 

ΑΔΑ: ΨΙΒΑΩΞΧ-Ρ6Ε



18. Σύμφωνα με το Νο 4735/2020  διαδικασία παραχώρησης και χρήσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων , αρ. 66  ( Αθλητικό Σωματείο που δεν φέρει ειδική αθλητική 

αναγνώριση και δεν έχει εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων δεν 

μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ και  Β’ βαθμού 

) 

19.  Βασική προϋπόθεση για την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι η 

καταβολή του αντίστοιχου τέλους  

20.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα 

από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας καθορίζονται τα κριτήρια και η 

διαδικασία κατανομής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων 

επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισμό. 

Κριτήρια κατανομής αποτελούν ιδίως: η) το επίπεδο των βασικών υποδομών του 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως λιμένες, συγκοινωνίες, ιδιόκτητα κτίρια, 

σχολικές και αθλητικές υποδομές,) 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τον καθορισμό των τελών  χρήσης των  Αθλητικών χώρων του Δήμου Πρέβεζας  ως 

εξής : 

Τέλος χρήσης Πισίνας Κολυμβητηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 

Πρέβεζας  

1.  Το τέλος χρήσης για αθλητικά σωματεία της Πρέβεζας καθορίζεται ως εξής:  

α) σε τρία ευρώ (3 € ) την ώρα ανά διαδρομή για τους αθλητικούς Συλλόγους  

Η΄ 

β)  ΕΦΑΠΑΞ  ΠΟΣΟ 300,00 ευρώ  μηνιαίως   μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός της 

συγκεκριμένης  παραχώρησης   που θα γίνει με Απόφαση Δ.Σ. στους Αθλητικούς Συλλόγους 

που έχουν αιτηθεί για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών. 

  

2. Το τέλος χρήσης της πισίνας από τους πολίτες κατά τις ώρες κοινού που θα καθαριστούν με 

νέα απόφαση Δ.Σ.   

α) γενική κατηγορία: 20.00 ευρώ μηνιαίως σε καθημερινή χρήση κατ' άτομο ( άνω 18 ετών) και 

εγγραφή δωρεάν 

β) φοιτητές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ): 

ΔΩΡΕΑΝ  

                          

Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Οι κ. Αμάραντος και κ. Ντόντης δήλωσαν κατά. Επίσης ανέφεραν ότι  η αναλυτική θέση της 

παράταξή τους θα κατατεθεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ο κ. Ματέρης δήλωσε κατά και πρότεινε 250,00 ευρώ εφάπαξ τον μήνα. 

Ο κ.Ανωγιάτης δήλωσε : «Σε σχέση με την καταβολή συνδρομής και εφάπαξ ποσού χρήσης 

κολυμβητικής δεξαμενής, η  παράταξη μας διαχρονικά και σθεναρά διαφωνεί με τη χρέωση των 

σωματείων. Είναι ηθική και προφανής υποχρέωση του Δήμου να παρέχει εγκαταστάσεις για την 

εκγύμναση των δημοτών μας αλλά και προς χρήση των σωματείων που προάγουν τον 

αθλητισμό και δίνουν υγιή διέξοδο στη νεολαία μας. Επίσης θεωρούμε πως η παραχώρηση των 

Αθλητικών χώρων θα πρέπει να γίνεται χωρίς χρέωση, δεδομένης και της οριακά λειτουργικής 

κατάστασης στην οποία αυτοί βρίσκονται. Δεδομένης όμως της απόρριψης της προηγούμενης 

απόφασης του ΔΣ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας λόγω του 

προαναφερθέντος γεγονότος, προτείνουμε, προς αποφυγή νέας απόρριψης και μόνο, χρέωση 

1,00 ευρώ ανά διαδρομή και 50,00 ευρώ μηνιαίως, για τη χρήση της πισίνας και ταυτόχρονη 

επιστροφή όλων των χρεώσεων με ισόποση επιχορήγηση των σωματείων. Παρακαλούμε να 

συζητηθεί η πρότασή μας τη οποία και εμείς ψηφίζουμε».  

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

-τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

-την εισήγηση της υπηρεσίας 

ΑΔΑ: ΨΙΒΑΩΞΧ-Ρ6Ε



-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

-την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 
   Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την  επιβολή δημοτικού 

τέλους χρήσης κολυμβητηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 

2022-2022,ωςεξής: 

 

 
1.  Το τέλος χρήσης για αθλητικά σωματεία της Πρέβεζας καθορίζεται ως εξής:  

 

 ΕΦΑΠΑΞ  ΠΟΣΟ 300,00 ευρώ  μηνιαίως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός της 

συγκεκριμένης  παραχώρησης   που θα γίνει με Απόφαση Δ.Σ. στους Αθλητικούς Συλλόγους 

που έχουν αιτηθεί για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών. 

  

2. Το τέλος χρήσης της πισίνας από τους πολίτες κατά τις ώρες κοινού που θα καθαριστούν με 

νέα απόφαση Δ.Σ.   

 

α) γενική κατηγορία: 20.00 ευρώ μηνιαίως σε καθημερινή χρήση κατ' άτομο ( άνω 18 ετών) και 

εγγραφή δωρεάν 

β) φοιτητές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ): 

ΔΩΡΕΑΝ  

 

 

 

 

 

 

Οι κ. Ματέρης, κ. Ανωγιάτης, κ. Ντόντης και ο κ. Αμάραντος μειοψήφησαν. 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  314/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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