ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. -1/2015- συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ δήμου Ήλιδας.
Αριθμός απόφασης: 4/2015
ΘΕΜΑ: «Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων»
Στην Αμαλιάδα και στη Παπαχριστοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας, σήμερα την
26η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε στη 1η
τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δήμου Ήλιδας, κατόπιν
της υπ΄ αριθμ. 22326/13.08.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 76 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Προέδρου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «49» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και
ονομαστικά οι:
α/α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Νικόλαος Κυπρούλης

2

EMΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Γεώργιος Μαραγκός

3

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Αντώνιος Παρασκευόπουλος

4

Α.Ο. ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Ιωάννης Δημητρακόπουλος

5

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ"

Βασιλακόπουλος Βασίλης

6

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Απόστολος Αποστολόπουλος

7

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Λάμπης Τουρούκης

8

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Βασιλική Γιαννακοπούλου

9

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ (Κ.Α.Ν.Ε.)

Νικόλαος Δόσης

1

10

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ (ΚΕΕΡΦΑ)

Πέππας Δημήτρης

11

ΜΙΚΡΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σπυρίδων Ζαφειρόπουλος

12

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Βάσω Κουλούρη

13

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Παντελής Παπαναγιώτου

14

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΙΤΣΑΙΩΝ

Νικόλαος Καραγιαννάκης

15

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χριστίνα Παπασπυροπούλου

16

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Γεωργία Παρρά

17

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Στέφανος Τομαρόπουλος

18

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΜΩΡΙΑΣ

Πέτρος Πυλαρινός

19

ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"

Ελένη Σκάβδη

20

ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Απόστολος Τσόλης

21

ΧΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Νικόλαος Σιαψάλης

22

Πρώην Δήμαρχος

Κράλλης Δημήτρης

23

Πρώην Δήμαρχος

Παπαδόπουλος Βασίλειος

24

Πρώην Δήμαρχος

Ράλλης Δημήτρης

25

Δημότης

Δρακόπουλος Γεώργιος

26

Δημότης

Κλάδης Παναγιώτης

27

Δημότης

Λάσκαρης Παναγιώτης

28

Δημότισσα

Φλεβοτόμου Ευανθία

29

Δημότισσα

Φραγκογιαννοπούλου Παναγιώτα
Απόντες
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

α/α ΦΟΡΕΑΣ
1
2
3
4

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χρήστος Γεωργακόπουλος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Αναπληρωτής Διοικητής Κων/ος
Καραινδρος (Δ/ντης Ιατρικής
Υπηρεσίας)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΥΠΕΡΙΩΝ
2

Χρήστος Τσαγγαρούλιας
Νικόλαος Φραγκιάς

5
6
7
8
9

10

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ "ΗΛΕΙΑΚΗ
ΓΗ"
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ
ΡΙΖΕΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΟΡΕΙΒΑΤΕΙΝ"

Γεωργούλιας Αθανάσιος
Θεόδωρος Χρυσανθακόπουλος
Θωμάς Μανωλόπουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
(Π.Ε.Ν.Α.)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
'Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ' "

Θεόδωρος Βασιλόπουλος
Αντωνία Βούτου
Γεώργιος Μανωλόπουλος

11

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ

Παναγιώτης Γκαϊτατζής

12

Πρώην Δήμαρχος

Μπεράτης Σπύρος

13

Πρώην Δήμαρχος

Πετραλιάς Ρένος

14

Δημότισσα

Αλεξοπούλου Ελισάβετ

15

Δημότης

Βασιλόπουλος Διονύσιος

16

Δημότισσα

Γιαννοπούλου Λίλυ

17

Δημότισσα

Γιαννοπούλου Μαρία

18

Δημότης

Καλλιμάνης Γεώργιος

19

Δημότισσα

Κανελλοπούλου Φωτεινή

20

Δημότης

Καρβούνης Ανδρέας

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν επίσης ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

κ.Α.Νικολακόπουλος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανεξαρτησία» κ.
Ν.Διαμαντόπουλος, ο αντικαταστάτης του επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Ήλιδα-Νέα
Εποχή» κ.Ι.Λυμπέρη κ. Β.Ζαχαρόπουλος,

οι

Αντιδήμαρχοι

Επαμ.Παναγιωτόπουλος, Χρ.Φωτόπουλος, Σπ. Τζουλέκης,

Ήλιδας

κ.κ.

η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ο

Ηλείος» κα Σ.Γκουβίτσα και πολίτες.
Αποχωρήσεις: Η κ.Γ.Παρρά αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του εκτός ημερησίας διάταξης
θέματος. Πριν τη λήξη της συνεδρίασης αποχώρησαν, χωρίς να γνωμοδοτήσουν επί των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι: Ν.Δόσης και Ε.Φλεβοτόμου.
Η δημοτική υπάλληλος Παναγιώτα Συριοπούλου τήρησε τα πρακτικά

Ο Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο είπε ότι ο δήμος χρηματοδοτεί τον ΝΠΔΔ «Ο
ΗΛΕΙΟΣ» με το ποσό των 600.000 χιλιάδων ευρώ. Δεδομένου ότι ο δήμος βρίσκεται σε
άθλια οικονομική κατάσταση λόγω της μείωσης των ιδίων εσόδων από την έλλειψη
χρηματοδότησης από την κεντρική εξουσία και την απουσία εισπρακτικής πολιτικής στο
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παρελθόν σε συνδυασμό με την ύπαρξη κινδύνου διακοπής της επιχορήγησης του νομικού
προσώπου λόγω απόκλισης >20% του προϋπολογισμού αυτόματα το αθλητικό κέντρο
όπως και όλες οι άλλες δομές θα κλείσουν. Κατά συνέπεια όσοι χρησιμοποιούν τις
εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου, οφείλουν να συνεισφέρουν για τη λειτουργία του.
Εν συνεχεία το λόγο πήρε η εισηγήτρια του υπ.αριθ. της ημερησίας διάταξης τρίτου
θέματος και Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» κα Σ.Γκουβίτσα, διευκρινίζοντας ότι το
ποσό των 600.000 χιλιάδων ευρώ αφορά τη συντήρηση όλων των δομών οι οποίες είναι
εκτός από το αθλητικό κέντρο (χώροι του σταδίου και του κολυμβητηρίου) είναι το ΚΑΠΗ,
τρεις παιδικοί σταθμοί (και με χρήματα του ΕΣΠΑ), ωδείο, φιλαρμονική, χορευτικό,
Παπαχριστοπούλειος βιβλιοθήκη (με τα λειτουργικά έξοδα για ρεύμα, τηλέφωνο, νερό και
αναλώσιμα). Συμπλήρωσε ότι στα γήπεδα πρέπει να προσμετρηθούν και τα 8 γήπεδα
χόρτου, τα οποία ζητούν ρευματοδότηση ενώ για τα γήπεδα που ανήκουν σε δημοτικές
ενότητες οι πρόεδροι έχουν αναλάβει κάποια λειτουργικά έξοδα. Μίλησε για τις
παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο αθλητικό κέντρο με την αύξηση του πρασίνου,
την τοποθέτηση τουαλετών, την ρευματοδότηση και υδροδότηση του στίβου, τη συντήρηση
κα ενώ ταυτόχρονα απαιτούνται και επιπλέον εργασίες.
Για το κόστος του ρεύματος είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος βαρύνει το κολυμβητήριο
το οποίο αδειοδοτήθηκε πρόσφατα ενώ ο Πρόεδρος προσέθεσε αργότερα ότι ο ΗΛΕΙΟΣ
αδυνατεί να προχωρήσει σε ρύθμιση της οφειλής του συνολικού ύψους 330.000 ευρώ λόγω
της αδυναμίας του να καταβάλει το 10% της προκαταβολής δηλ. 33.000 ευρώ και τις
υπόλοιπες δόσεις.
Η κ.Σ.Γκουβίτσα ζήτησε από το σώμα να καταθέσουν προτάσεις για την οικονομική
συνεισφορά όλων των συλλόγων οι οποίοι, αμειβόμενοι, δραστηριοποιούνται στο αθλητικό
κέντρο ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αθλητικών χώρων λόγω του κόστους
συντήρησης και των λειτουργικών εξόδων τους. Στη πρότασή της αναφέρθηκε σε όλους
(στίβο, ακαδημίες κα) και αφορά (προβλέπεται στον κανονισμό) στη έκδοση ετήσιας κάρτας
αθλουμένου και βάσει αυτής της κάρτας να κατατίθεται ένα ποσό στο ξεκίνημα της
χρονιάς.
Ο κ.Β.Παπαδόπουλος εθεσε δύο ερωτήματα. Πρώτον, πόσοι είναι οι ωφελούμενοι
και το έσοδο που έχουν υπολογίσει, αν έχει γίνει ένας προϋπολογισμός για το ποσό που
συγκεντρώνεται ώστε να βελτιωθεί σε κάποιο σταθμό η κατάσταση. Συμπλήρωσε ότι δεν
πιστεύει ότι όλοι οι σύλλογοι πρέπει να πληρώνουν γιατί κάποιοι έχουν και έσοδα
παραπάνω πχ ΚΟΡΟΙΒΟΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ, κάνοντας διαχωρισμό στον επαγγελματικό αθλητισμό

4

από τον ερασιτεχνικό (πχ στίβος). Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε την αντικατάσταση της
στέγης του κλειστού μπάσκετ [ΚΟΡΟΙΒΟΣ].
Απαντώντας ο Πρόεδρος για το θέμα της αντικατάστασης της στέγης είπε ότι
υπολογίζεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου ενώ για το ερώτημα αν υπάρχει
κάποια σκέψη τι πρέπει ο κάθε Σύλλογος να πληρώνει, ανάλογα με τα έσοδά του, είπε ότι η
δημοτική αρχή και ο ΗΛΕΙΟΣ έχει την άποψη και θα ήθελε και τη συγκατάθεση των φορέων
της πόλης, ότι πρέπει όλοι να πληρώνουν. Για το ύψος του ποσού κάλεσε τους
συμμετέχοντες στην Επιτροπή διαβούλευσης να καταθέσουν εντός προθεσμίας - μέχρι τις 5
του μήνα (10 μέρες) - τις προτάσεις τους.
Ο κ.Β.Παπαδόπουλος επανήλθε λέγοντας ότι για να γίνει αυτό, τότε το κάθε μέλος
στην Ε.Δ. πρέπει να έχει ένα πλάνο, γιατί αν το ποσό που συγκεντρώνεται, δεν οδηγεί σε
λύση του προβλήματος, αναρωτήθηκε για ποιο λόγο να επιβαρυνθεί ο δημότης [έστω και
με ένα μικρό ποσό].
Ο κ.Δ.Κράλλης ξεκίνησε τη τοποθέτησή του προτείνοντας την εφαρμογή της αρχής
της ανταποδοτικότητας. Δήλωσε ότι η Ε.Δ. δεν μπορεί να συζητάει περί τιμοκαταλόγου,
αυτό αποτελεί ζήτημα που θα απασχολήσει το δήμο ως αντικείμενο διαλόγου με τους
φορείς.
Ο κ.Δ.Ράλλης συμφώνησε με το κ.Δ.Κράλλη όπως επίσης οι κ.κ.Κλάδης και
Ν.Διαμαντόπουλος.
Ο κ.Ευθυμίου (πολίτης) πρότεινε να συνεισφέρουν με ένα μικρό ποσό που θα
ορίσει η δημοτική αρχή και η πρόεδρος του ΗΛΕΙΟΥ.
Ο κ.Ι.Δημητρακόπουλος συμφώνησε επί της αρχής της ανταποδοτικότητας
ενημερώνοντας τη Ε.Δ. ότι το σωματείο που εκπροσωπεί (ΑΡΙΩΝ) έχει πληρώσει το σχετικό
τίμημα (εξακόσια ευρώ). Με αφορμή το τραγικό χαμό του άτυχου Αποστόλη
Αποστολόπουλου, έθεσε το θέμα των αθλουμένων που δεν είναι μέλη σωματείων
ρωτώντας αν άνηκε σε κάποιο σύλλογο κι αν είχε ελεγχθεί από γιατρό όπως υπόκεινται σε
ιατρικό έλεγχο οι αθλητές των συλλόγων.
Ο Πρόεδρος είπε ότι έχει ζητηθεί η βοήθεια του ιατρικού Συλλόγου με την
εθελοντική παρουσία ιατρού το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο. Για την χορήγηση της
κάρτας διευκρίνισε ότι θα αφορά όλους ενώ ο έλεγχος αυτής θα πραγματοποιείται από το
δήμο. Τόνισε ότι η χορήγηση της κάρτας αποσκοπεί και στον έλεγχο των εισερχομένων
τόσο για την ασφάλεια των παιδιών (με τη χρήση μηχανήματος - θα κλείνουν οι πόρτες
στον αθλητικό κέντρο) όσο για την ασφάλεια των ιδιωτών αθλουμένων (μετά από έλεγχο να
εφοδιάζονται με τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις).
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Τζουλέκης διευκρίνισε επί της προτάσεως, να εξετάζονται από
ιατρό και οι ιδιώτες που δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο ενώ ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό
είναι ζήτημα που θα συζητηθεί στην εκτελεστική επιτροπή.
Ο Πρόεδρος ρώτησε το σώμα εάν συμφωνούν όλοι με τη πρόταση του κ.Δ.Κράλλη
δεδομένου ότι όλοι οι προλαλήσαντες μαζί με τον κ.Δ.Ράλλη, συμφωνούν. Στη περίπτωση
απουσίας άλλης ερώτησης ή τοποθέτησης, να παραπεμφθεί το θέμα στην εκτελεστική
επιτροπή του δήμου [τη διευρυμένη με την συμμετοχή των προέδρων των νομικών
προσώπων] όπου εκεί θα καθοριστεί το τίμημα για κάθε κατηγορία χρήστη (σωματείο,
μεμονωμένο ιδιώτη κα) του αθλητικού κέντρου.
Ο κ.Δ.Πέππας δεν συμφώνησε και η συζήτηση συνεχίστηκε με τον κ.Γ.Μαραγκό ο
οποίος αναφερόμενος στο τραγικό ατύχημα του Αποστόλη Αποστολόπουλου είπε ότι θα
μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Συμφώνησε να υπάρχει ανταποδοτικότητα και για το
θέμα του εξοδολογίου να το ρυθμίσει ο δήμος με βάση τη περισσότερη ή λιγότερη χρήση.
Ζήτησε να γίνει μία αναφορά και ένα κοστολόγιο του ρεύματος πριν το κολυμβητήριο και
μετά το κολυμβητήριο. Επ’αυτού ο Πρόεδρος πληροφοριακά είπε ότι πριν ήταν 30.000
ευρώ και μετά το κολυμβητήριο ανέβηκε στις 230.000 ευρώ.
Ο κ.Σ.Ζαφειρόπουλος είπε ότι για την επιβολή του τέλους πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια λόγω της οικονομικής κρίσης όπως επίσης και διαχωρισμός
μεταξύ επαγγελματικής και ερασιτεχνικής χρήσης. Παρατήρησε επίσης ότι πρέπει να
ληφθεί υπόψη και το κόστος που προκύπτει από την τακτοποίηση των ελλείψεων που
υπάρχουν στους αθλητικούς χώρους (αποδυτήρια) καθώς με την έναρξη είσπραξης του
τέλους οι χώροι οφείλουν να λειτουργούν στην εντέλεια. Ο Πρόεδρος απάντησε ότι το
κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν υπόψη (άποροι κα).
Ο κ.Δ.Πέππας τοποθετήθηκε λέγοντας ότι χρέη συγκεκριμένων δομών θα πρέπει να
αποδοθούν σε αυτούς που έχουν κάνει την κατανάλωση – όχι όμως οριζόντια – και
πρότεινε ότι ίσως οι ΟΤΑ θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα αθλητικά σωματεία κατά
αντιστοιχία με τις επιχορηγήσεις που δίνουν στους πολιτιστικούς συλλόγους. Αργότερα,
αναφέρθηκε στην μηνιαία συνδρομή που χρεώνεται στο σωματείο του κάθε μέλος της
ακαδημίας μπάσκετ (15 ευρώ) ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν μέλη που την παρακολουθούν
δωρεάν λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ο δε προπονητής του μπάσκετ είναι απόφοιτος
ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο μπάσκετ, άνεργος, ο οποίος αμείβεται με 400€/μηνα. Παρέθεσε
τις ελλείψεις σε τεχνικό επίπεδο του αθλητικού κέντρου αναφερόμενος στην ανεπάρκεια
των βοηθητικών γηπέδων ποδοσφαίρου ενώ για το ζήτημα της καθαριότητα του αθλητικού
κέντρου και του κολυμβητηρίου που είχε προκύψει με την αποχώρηση των δύο υπαλλήλων
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καθαριότητας τόνισε ότι η λύση του φύλακα δεν επαρκούσε και υπήρξε και η εθελοντική
προσφορά των γονιών.
Κατέθεσε ως πρόταση τη συγκρότηση ενός οργάνου-επιτροπής με εκπροσώπους
από τη δημοτική αρχή, τα σωματεία και από τους εργαζόμενους στο δήμο ώστε βάση
στοιχείων (όπως το έθεσε ο κ.Β.Παπαδόπουλος) να υποβάλλει προτάσεις. Για το κόστος των
εξόδων, πρότεινε τον υπολογισμό τους αναλογικά (δεν μπορεί να είναι οριζόντια) και να
αφορά και τα σωματεία και τους ιδιώτες χρήστες του αθλητικού κέντρου. Για το θέμα της
καθαριότητας πρότεινε να την αναλάβουν τα σωματεία. Έκλεισε λέγοντας ότι η ΔΕΥΑ θα
μπορούσε να αναλάβει τη συντήρηση του χλοοτάπητα ώστε να αποφεύγεται η λύση της
ανάθεσης σε ιδιώτες. Επ αυτού ο Πρόεδρος σχολίασε ότι αν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο,
δεν θα τα ανάθεταν σε ιδιώτες.
Η κ. Σ.Γκουβίτσα απάντησε ότι η εικόνα του αθλητικού κέντρου τη δεδομένη στιγμή
δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη γιατί τα έργα δείχνουν ποια είναι η πραγματικότητα. Για το θέμα
της καθαριότητας του αθλητικού κέντρου-κολυμβητηρίου, ανέφερε ότι η μια υπάλληλος
υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης και η άλλη αποχώρησε λόγω ηλικίας. Και τότε κλήθηκε ο
φύλακας γιατί άλλοι δεν υπήρχαν τότε ούτε καν στο Δήμο για την καθαριότητα. Για την
έκδοση της κάρτας θα ισχύσουν κοινωνικά κριτήρια. Και σίγουρα θα είναι αναλογικά τα
έξοδα, δεν θα πληρώνουν το ίδιο ωφελούμενοι από το στάδιο με το κολυμβητήριο.
Η κ.Π.Φράγκογιαννοπούλου πρότεινε να υπάρξει ανταποδοτικότητα όπως είπε και
κ.Δ.Κράλλης. Επίσης διαπίστωσε ότι υπάρχει κανονισμός λειτουργίας - οργανισμός
εσωτερικής υπηρεσίας, άρα πρέπει να αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η
είσπραξη (του τέλους).
Ο κ.Σ.Τομαρόπουλος συμφωνεί ότι όλοι οι σύλλογοι να πληρώνουν με εξαίρεση τις
ακαδημίες. Οι δε επαγγελματικοί σύλλογοι να πληρώνουν αλλά αναλογικά. Θεωρεί ότι η
χρήση της κάρτας θα οδηγήσει στην μείωση του αθλητισμού λόγω της οικονομικής κρίσης
και στην αύξηση των ναρκωτικών. Ο αθλητισμός πρέπει να είναι προτεραιότητα στο Δήμο
και να είναι δημόσιου χαρακτήρα ενώ αργότερα έθεσε το ερώτημα να δοθεί το
κολυμβητήριο σε ομάδα.
Η κ.Ε.Σκάβδη θεωρεί ότι η πρόταση του κ.Δ.Κράλλη είναι και διαφανής και δημοκρατική και
ανέφερε το παράδειγμα της λειτουργίας της χορωδίας στη δημοτική βιβλιοθήκη όπου οι
πολίτες δίνουν ένα συμβολικό ποσό για την αμοιβή του δασκάλου. Η αρχή της
ανταποδοτικότητας να εφαρμοστεί αναλογικά και απαραίτητα σε ρητή συμφωνία με τους
συλλόγους (δικαιοσύνη).
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Οι κ.κ. Α.Παρασκεύοπουλος, Χ.Τουρούκης, Π.Παπαναγιώτου συμφωνούν για την αρχή της
ανταποδοτικότητας όπως επίσης και ο κ.Λάσκαρης (να πληρώνουν όλοι αναλογικά).
Ο κ.Β.Παπαδόπουλος επανερχόμενος υποστήριξε ότι η εφαρμογή της αρχής της
ανταποδοτικότητας να γίνει βάσει οικονομοτεχνικής μελέτης και να κριθούν οι
ωφελούμενοι από τον ΗΛΕΙΟ (τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων και εκεί θα ληφθούν
όλες οι πρόνοιες που πρέπει).
Ο κ.Χ.Φωτόπουλος-Αντιδήμαρχος Οικονομικών διευκρίνισε προς αποφυγή παρανοήσεων
ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε για ανταποδοτικότητα αλλά για συμμετοχή διότι η επιβολή
τέλους δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του αθλητικού κέντρου καθώς το μοντέλο
χρηματοδότησης έχει αλλάξει και πλέον υφίσταται μόνο το μοντέλο «πόλης-κράτους».
Ο κ.Ν.Κυπρούλης συμφωνεί με την εφαρμογή της ανταποδοτικότητας και θεωρεί ότι ο
ΗΛΕΙΟΣ πρέπει να λάβει υπόψη του και τα κοινωνικά κριτήρια και τις ομάδες που
δραστηριοποιούνται και τα πρόσωπα που αθλούνται και τις ανάγκες που υπάρχουν χωρίς
να περιμένει ότι από τους δημότες και μόνο θα καλύψει τα έξοδα λειτουργίας. Το πόσο θα
επιβαρυνθεί ο κάθε χρήστης του αθλητικού κέντρου είναι θέμα που θα λάβει απόφαση ο
ΗΛΕΙΟΣ.
Ο κ.Τάκης Ευθυμίου με την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της δημοτικής κοινότητας
Αμαλιάδας και υπευθύνου για το γήπεδο της Αμαλιάδας υποστήριξε ότι ο ψηφισμένος
κανονισμός λειτουργίας πρέπει να εφαρμοστεί. Ανέφερε ως παράδειγμα χρήσης κάρτας
βάσει κανονισμού τον Δήμο Πατρέων. Υποστήριξε ότι όλοι πρέπει να εισφέρουν και οι
δημότες να πληρώνουν τα δημοτικά τέλη ώστε ο δήμος να μπορεί να κάνει μαζικό
αθλητισμό. Έκλεισε την τοποθέτησή του ζητώντας από όλους

συνεργασία για να

μπορέσουν να κρατήσουν το Αθλητικό κέντρο ανοιχτό και τα παιδιά να μπορούν να
γυμνάζονται.
Ο κ.Αργύρης Σάκκος (εκπρόσωπος του νεοσύστατο αθλητικού σωματείου ΕΠΕΙΟΣ που
δραστηριοποιείται στο κολυμβητήριο με μαθήματα κολύμβησης και πόλο) δήλωσε ότι από
την αρχή είχε ενημερωθεί ότι η χρήση του κολυμβητηρίου συνεπάγεται τη καταβολή
αντιτίμου και το σωματείο ανταποκρινόμενο το κατέβαλλε. Σχολιάζοντας την τοποθέτηση
του κ.Δ.Πέππα είπε ότι σε καμία περίπτωση τα παιδιά-μέλη των σωματείων που
δραστηριοποιούνται στο αθλητικό κέντρο δεν γίνεται να καταβάλλουν το ποσό που θα
πρέπει να καταβάλλει ένα παιδί που πηγαίνει στο κολυμβητήριο. Αλλά υποστήριξε ότι στην
αποπληρωμή της οφειλής στη ΔΕΗ πρέπει να συμβάλλουν όλοι διότι διαφορετικά όταν σε
περίπτωση τραυματισμού συστηθεί και η χρήση του κολυμβητηρίου αυτό δεν θα είναι
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διαθέσιμο λόγω της οφειλής στη ΔΕΗ. Στην ερώτηση του Προέδρου αν συμφωνεί με την
πρόταση τους, ο κ.Α.Σάκκος απάντηση θετικά.
Ο κ.Ιωάννης Βυθούλκας (Προπονητής κολύμβησης του σωματείου ΑΡΙΩΝ) είπε ότι στην
πρόταση έχουν συμφωνήσει σαν σύλλογος, θα συμβάλουν οικονομικά και συμβάλουν και
στην καθαριότητα. Εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει να διαχωρίζονται τα αθλήματα
ποτέ και να μην υπάρχει διαφορά στη καταβολή του τιμήματος ανάμεσα πχ σε ποδόσφαιρο
και κολύμβηση. Επιπλέον οι αθλητές της κολύμβησης επιβαρύνονται με τον κολυμβητικό
εξοπλισμό. Τόνισε ότι πρέπει να γίνει αντιληπτή η αξία του κολυμβητηρίου για τη πόλη, η
αξία της κολύμβησης στην Ελλάδα των τριακοσίων πνιγμών το χρόνο και την συμβολή της
στην αποκατάσταση σοβαρών τραυματισμών (κατάγματα, αυχενικά σύνδρομα, μέση), στα
παιδιά με ειδικές ανάγκες και στα αυτιστικά παιδιά. Έκλεισε επισημαίνοντας ότι το
κολυμβητήριο πρέπει να αναδειχτεί όχι μόνο πανευρωπαϊκά αναφερόμενος στην
προετοιμασία που έκαναν οι αθλητές της Εθνικής Ελλάδος Σαμιλίδης και Βαζαίος (ΑΝΟ
Αργυρούπολης) που έχουν προκριθεί για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Βραζιλία
2016) στο κολυμβητήριο το Πάσχα του 2015.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της
Προέδρου Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», την πρόταση του Προέδρου ΔΕΔ, όπως επίσης και
τις απόψεις, μετά των σχετικών προτάσεων, των μελών της
Ομόφωνα αποφασίζει υπέρ
της αποδοχής της υποβληθείσας πρότασης για την εφαρμογή της αρχής της
ανταποδοτικότητας

των

αθλουμένων

(σωματείων

και

ιδιωτών)

στις

αθλητικές

εγκαταστάσεις του δήμου Ήλιδας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2015.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αμαλιάδα, 26-08-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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