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ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 120/2020
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως καθορισμού αντιτίμου – εισφοράς ως συνδρομή για τις
παρερχόμενες υπηρεσίες - δραστηριότητες προγραμμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου
Πρακτικό της με αριθμό 26ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 25η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
έτους 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8987/21-09-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α΄) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του
Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)
6. Παραγιού Άννα

ΑΠΟΝΤΑ
Γραφίδου Γεσθημανή

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον
Δήμου Σταθάκη Ιωάννη.

υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος
Χρήστος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 9035/22-9-2020 εισήγηση του
Δημάρχου Καισαριανής, η οποία έχει ως εξής :
Όπως γνωρίζετε μέχρι σήμερα όλα τα προγράμματα του Πολιτιστικού Κέντρου παρέχονται
στους δημότες και κατοίκους της Καισαριανής εντελώς δωρεάν. Για τα μέλη του
Πολιτιστικού που δεν ανήκουν στην κατηγορία των δημοτών ή των κατοίκων και ορίζονται
ως οι ΕΚΤΟΣ προβλέπεται η καταβολή ετήσιας συνδρομής των εκατό ευρώ (100,00€) για
κάθε δραστηριότητα που επιλέγουν να παρακολουθήσουν. Η καταβολή του ποσού αυτού
πραγματοποιείται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (Σεπτέμβριο και Ιανουάριο).
Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο πέραν της 10ετίας
βασιζόμενη στη λογική της απαλλαγής από τη συνδρομή των δημοτών και των κατοίκων
λόγω της καταβολής από μέρους τους δημοτικών τελών.
Η διαφορετική αντιμετώπιση των μελών σε σχέση με την καταβολή συνδρομής επί σειρά
ετών οδήγησε αβίαστα σε διάφορα συμπεράσματα. Τα μέλη που καταβάλουν συνδρομή
επιλέγουν να συμμετέχουν σε προγράμματα που τους ενδιαφέρουν πραγματικά, είναι
περισσότερο απαιτητικά σε σχέση με τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας (ποιότητα,
ποσότητα), ζητούν αναπληρώσεις των χαμένων μαθημάτων και γενικότερα δείχνουν να
ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξη του χώρου και τη βελτίωση των παροχών του.
Η καταβολή συνδρομής δίνει τη δυνατότητα στη γραμματεία να παρακολουθεί με ακρίβεια
των αριθμό των ατόμων που εγγράφονται ανά πρόγραμμα καθώς και το πόσοι από αυτούς
συνεχίζουν να παρακολουθούν κατά το β’ τετράμηνο τα μαθήματα. Όλα τα παραπάνω
βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων ιδιαιτέρως χρήσιμων για το σχεδιασμό,
προγραμματισμό και την οργάνωση της παροχής των διαφόρων δραστηριοτήτων.
Αντιθέτως, στην πλειονότητά τους, στα μέλη που δεν καταβάλουν συνδρομή παρατηρείται
μια ελαφρότητα στις επιλογές προγραμμάτων, γεγονός που οδήγησε στην θέσπιση του
περιορισμού συμμετοχής σε δύο ή κατά περίπτωση τρεις επιλεγόμενες δραστηριότητες. Δεν
προβάλουν καμία απαίτηση στο πεδίο της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν ενημερώνουν τη γραμματεία, ούτε καν τους δασκάλους, όταν
αποφασίζουν να διακόψουν την παρακολούθηση τους, για το λόγο αυτό θεσπίστηκε και
αυτόματη διαγραφή στις τρεις αδικαιολόγητες απουσίες. Γενικότερα το εντελώς δωρεάν
φαίνεται να τροφοδοτεί τη μειωμένη απαίτηση, την εύκολη απαξίωση της παροχής και τελικά
την ανυπαρξία ανατροφοδότησης του συστήματος με αξιολογικά δεδομένα προερχόμενα από
τους ωφελούμενους.

Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων προτείνεται αναδιάρθρωση του συστήματος καταβολής
συνδρομών των μελών του Πολιτιστικού Κέντρου θεωρώντας ότι η καταβολή συνδρομής από
όλα τα μέλη θα βοηθήσει σημαντικά στην βελτίωση και την ανάπτυξη των παρεχόμενων
υπηρεσιών, αρά και στη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότερη λειτουργία και προσφορά
του Κέντρου.
Η πρόταση να θεσπιστεί ποσό εγγραφής ανά δραστηριότητα θα βοηθήσει στην
παρακολούθηση των συμμετοχών (για το λόγο αυτό προτείνεται να καταβάλλεται και σε δύο
δόσεις) αποτυπώνοντας με σαφήνεια των αριθμό των διαρροών από το δυναμικό των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, θα βοηθήσει στη βελτίωση του τρόπου που
αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες το ενδεχόμενο παρακολούθησης μιας δραστηριότητας,
θεωρείται πως θα λειτουργήσει ως επιπλέον φίλτρο αποφυγής των εγγραφών βάσει
σκοπιμότητας ή επιπολαιότητας. Το μέτρο θεωρείται επίσης ότι ενισχύει τη στοχοπροσήλωση
των συμμετεχόντων και τη βελτίωση της απόδοσής τους κατά την ενασχόληση με την
επιλεγμένη δραστηριότητα. Η καταβολή συνδρομής θα αυξήσει, επίσης, τις απαιτήσεις των
συμμετεχόντων σε σχέση με τις συνθήκες παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Απαιτήσεις που
θα επιζητούν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας παροχής, των μέσων και του χώρου. Θα
ενισχύσει το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα των μελών και το χώρο του Πολιτιστικού
Κέντρου άρα και το ενδιαφέρον και το σεβασμό στον χώρο και τα προσφερόμενα από το
Δήμο αγαθά.
Βάσει των παραπάνω προτείνεται:
α) να θεσπιστεί ένα συμβολικό ποσό εγγραφής που θα καταβάλουν όλα τα μέλη (παιδιά,
έφηβοι, ενήλικες) που έχουν την ιδιότητα του Δημότη ή Κατοίκου. Το ποσό αυτό θα
ανέρχεται στο ύψος των είκοσι ευρώ (20,00€) ετησίως για κάθε δραστηριότητα που
επιλέγεται και θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις (10€ το Σεπτέμβρη και 10€ τον
Ιανουάριο).
β) για τα Νέα προγράμματα– δραστηριότητες (βλ. παρακάτω), πλέον της εγγραφής των δέκα
ευρώ (10,00€) θα εφαρμοστεί μηνιαία καταβολή συνδρομής των συμμετεχόντων η οποία θα
διαμορφώνεται ανάλογα με το πρόγραμμα ως ακολούθως:
Εκμάθηση χορού Λάτιν 10,00€
Σύγχρονο τραγούδι

30,00€

Ακορντεόν

20,00€

Μπουζούκι

20,00€

Ντραμς

20,00€

Τα παραπάνω ποσά συμμετοχής στα προγράμματα αφορούν τα μέλη που είναι δημότες και
κάτοικοι Καισαριανής.
Όσοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα με μηνιαία συνδρομή καταβάλουν μόνο
την εγγραφή του Σεπτέμβρη.
γ) οι εκτός Καισαριανής (μη δημότες, μη κάτοικοι) για τις παλιές δραστηριότητες
καταβάλουν συνολική ετήσια συνδρομή 80,00€ σε δύο δόσεις (40,00€ το Σεπτέμβρη και
40,00€ τον Ιανουάριο), ενώ για τις νέες δραστηριότητες ισχύουν τα ποσά που αναγράφονται
παρακάτω σε μηνιαία βάση:
Εκμάθηση χορού Λάτιν 15,00€
Σύγχρονο τραγούδι

45,00€

Ακορντεόν

30,00€

Μπουζούκι

30,00€

Ντραμς

30,00€

δ) εξαίρεση από κάθε είδους καταβολή οικονομικής συμμετοχής ή μερικής απαλλαγής,
προβλέπεται και ισχύει για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (άποροι, άνεργοι, πολύτεκνοι,
τρίτεκνοι κ.α.). Η απαλλαγή ενεργοποιείται ύστερα από έρευνα των προϋποθέσεων, σχετική
εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και έκδοση απόφασης του Δ.Σ.
Οι έχοντες την ιδιότητα του δημότη το πιστοποιούν με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Οι
κάτοικοι θα πρέπει να αποδεικνύουν την συγκεκριμένη σχέση με το Δήμο βάσει της εκάστοτε
νομοθεσίας.
Η διαχείριση των ανωτέρω εισφορών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ της 24/920//10/1958 (ΦΕΚ 171/Α) Περί των εσόδων Δήμων & Κοινοτήτων όπως ισχύει
Ύστερα από τα ανωτέρω σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η
Οικονομική Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:
 Την σχετική εισήγηση
 Την σχετική νομοθεσία
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.

Οι σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρονάκης Συμεών, Παραγιού Άννα και Ζαρκαδούλας
Νικόλαος (αν.μέλος) ψηφίζουν ΚΑΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό αντιτίμου – εισφοράς ως συνδρομής για τις παρερχόμενες
υπηρεσίες - δραστηριότητες προγραμμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου( όπως
αναφέρεται εισηγητικά).

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
25/09/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

