
 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                             

                                                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθμ.05/2015 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

Αριθ. Απόφ.35/2015 

Περίληψη 

     Ψήφιση τιμοκαταλόγου για τις υπηρεσίες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

Ωραιοκάστρου 

 

   Στο  Παλαιόκαστρο  του Δ. Ωραιοκάστρου  και στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.,  σήμερα την18  

Μαϊου    του έτους 2015,ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα  19.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική  

συνεδρίαση το Δ.Σ. της επιχείρησης μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 171/12-05-2015   έγγραφη 

πρόσκληση του  προέδρου, η  οποία επιδόθηκε νόμιμα  στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρ.3 

της 43254/31-7-07 απόφασης  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α(ΦΕΚ 1492/Β/17-8-07). Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα  επτά(7) δηλαδή: 

                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Ζιακούλης Ηλίας             Πρόεδρος                                     Νίκας Εμμανουήλ                    

 2.Τσολάκης Γεώργιος        Αντιπρόεδρος                               Γεράκη Βικτώρια                                                  

 3.   Ίννου Στέλλα                  Μέλος                                           Λαζαρίδης Γεώργιος       

4.   Ιωσηφίδης Κυριάκος       Μέλος                                         Αγγέλου Σωτήριος  

5.  Τσινασλανίδιυ Χριστίνα          ‘’                                                     

 6. Κοκκίνου Ήβη                           ‘’ 

7.  Ατματζίδης Γεώργιος               ‘’ 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος Μίντη Μαρία. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος  το  πρώτο    θέμα  εκτός  

της ημερησίας διάταξης είπε ότι  :  

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου  λειτουργεί ήδη από τις 15-05-2015. Προτείνεται , 

όπως κάθε χρόνο, να ψηφίσουμε τιμοκατάλογο για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το 

Δημοτικό Κολυμβητήριο.  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2015 
   

  

ατομο 

1 ατομο 2 ατομο 3 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  1ου ατόμου 30 25  25 

    ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ- 20 10 ΔΩΡΕΑΝ 

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ με εισόδημα   

 

  

κάτω των 25.000 ευρώ   

 

  

        

    ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ 20     

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2     

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-

ΜΑΘΗΤΩΝ 1     

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ με 

εισόδημα 1     

κάτω των 25.000 ευρώ       

    Α.Μ.Ε.Α. ΔΩΡΕΑΝ 

    ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ 

    ΣΥΛΛΟΓΟΙ 12 ευρώ / άτομο 

 

1. Όλες οι πληρωμές για ημερήσια ή μηνιαία συνδρομή θα γίνονται στο λογαριασμό 

τραπέζης της ΔΗΚΕΩ, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του καταθέτη και υποχρεωτικά 

το όνομα του αθλούμενου, και εάν η κατάθεση αφορά ημερήσια ή μηνιαία συνδρομή 

2. Ο αθλούμενος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης 

στη γραμματεία του κολυμβητηρίου και το χρονικό διάστημα χρήσης της συνδρομής θα 

ελέγχονται από τη γραμματεία 
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3. Κοινό θα θεωρείται ο οποιοσδήποτε άνω των 16 ετών 

4. Γονέας και παιδί μπορούν να κολυμπήσουν στις ώρες κοινού όταν το παιδί είναι από 13 

ετών και άνω 

5. ΚΑΠΗ θεωρείται οποιοσδήποτε άνω των 65 ετών (φωτοτυπία ή επίδειξη ταυτότητας) 

6. ΑΜΕΑ άτομα με κινητικές ή διανοητικές αναπηρίες με την προϋπόθεση να συνοδεύονται 

από τον προσωπικού τους γυμναστή 

7. Ώρες κοινού: το προνόμιο της τιμής δε θα ισχύει για φοιτητές άνω των 28 ετών 

8. Άνεργοι: απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη της κάρτας ανεργίας 

9. Πολύτεκνου, τρίτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες: χρειάζεται η επίδειξη πιστοποιητικού 

οικογενειακής κατάστασης  

Για τους ανέργους ισχύει ένα μέλος ανά  οικογένεια 

Για τους  συλλόγους  θα ισχύουν τα εξής: 

• Με την είσοδό του στο κολυμβητήριο θα επιδεικνύει την κάρτα του στη γραμματεία του 

κολυμβητηρίου. 

• Η γραμματεία του κολυμβητηρίου θα καταγράφει το σύνολο των αθλουμένων από κάθε 

σύλλογο σε ξεχωριστές λίστες.  

• Ο τιμοκατάλογος των συλλόγων εντός  και εκτός του δήμου θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ίδιος με 

αυτόν του δήμου. 

• Κάθε εγγεγραμμένος αθλούμενος σε σύλλογο εντός του δήμου θα είναι εγγεγραμμένος και στα 

μητρώα της γραμματείας του δημοτικού κολυμβητηρίου. 

• Τα ωράρια που θα μπορούν να δραστηριοποιούνται οι σύλλογοι στο δημοτικό 

κολυμβητήριο  θα καθορίζονται από   τη ΔΗΚΕΩ σύμφωνα με τις ώρες που μπορούν να 

διατεθούν ανά χρονική περίοδο   

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον τιµοκατάλογο κολυµβητηρίου όπως εµφανίζεται στην απόφαση. 

 

Η απόφαση πήρε τον αρ.35/2015 
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ      ΜΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 
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