ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΘΛΗΤΗ
ΑΘΛΗΜΑ : Στίβος
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παμπελοποννησιακό Στάδιο
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 25 αθλητές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ : 1 προπονητής
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ : 14
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ : 75΄
Επικαιροποίηση μελέτης 1 Μαρτίου 2018
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 0,0000 ευρώ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 0,0000 ευρώ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 0,0000 ευρώ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 0,0000 ευρώ
Αμοιβή εκπαιδευτή με βάση αμοιβές δημοσίου τομέα 750 ευρώ για 8ωρη πενθήμερη απασχόληση - από τις 180 ώρες περίπου μηνιαίας
εργασίας οι 115 ώρες περίπου δηλ. 6.900΄είναι διδακτικές ενώ οι υπόλοιπες διοικητικού έργου - κόστος λεπτού 750 ευρώ : 6.900΄= 0,1086
ευρώ κόστος προπονητικής μονάδας 0,1086 Χ 75΄= 8,1450 ευρώ - μηνιαίο κόστος 8,1450 Χ 14 προπονητικές μονάδες = 114,0300 - μηνιαίο
αναλογιστικό
κόστος ανά αθλητή 114,0300 : 25 αθλητές = 4,5612 ευρώ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο υπολογισμός μηνιαίας αμοιβής εκπαιδευτή Ακαδημίας ανά τμήμα με βάση την αμοιβή δημοσίου τομέα, όχι μόνο
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες τιμές τηςελεύθερης αγοράς εργασίας αλλά και συνιστά πολύ καλή αμοιβή αφού είναι
αισθητά μεγαλύτερη από την πραγματική, καθώς για εργασία 7 ημέρες την εβδομάδα και 3 ώρες ημερησίως, χρόνος στον
οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες 6 τμημάτων Ακαδημίας οι πραγματικές τρέχουσες αμοιβές των προπονητών
Ακαδημιών κυμαίνονται μεταξύ 200 - 300 ευρώ, ενώ με αμοιβές δημοσίου τομέα θα έπρεπε να αμοίβονται με 438 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι το κατά αθλητή πραγματικό αναλογιστικό μηνιαίο κόστος της παρεχόμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας
κυμένεται κάτω του υπολογιζόμενου.
Το συνολικό μηνιαίο κόστος ασφάλισης 1 εκπαιδευτή υπολογίζεται σε 190 ευρώ - κόστος λεπτού 0,0275 ευρώ - κόστος προπονητικής μονάδας
0,0275 ευρώ Χ 75΄= 2,0625 ευρώ - μηνιαίο κόστος 2,0625 ευρώ Χ 14 = 28,8750 ευρώ - μηνιαίο αναλογιστικό κόστος ανά αθλητή
28,8750 : 25 = 1,1550 ευρώ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ 0,0000 ευρώ
ΟΤΕ 0,0000 ευρώ (το κόστος επικοινωνίας με τους αθλητές κυμένεται από μηδενικό μέχρι απειροελάχιστο λόγω πραγματοποίησης του μέσω
internet)
Το συνολικό κόστος του απαιτούμενου αθλητικού εξοπλισμού ακαδημίας, για κάθε 50 αθλητές, που θα ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια
εξ ολοκλήρου και θα συμπληρώνεται ετησίως λόγω απωλειών η απρόβλεπτων φθορών ανέρχεται στα 400 ευρώ και αναλογστικά ετησίως στα
200 ευρώ - κατά αθλητή ετησίως είναι 4,0000 ευρώ και μηνιαίως 0,4000 ευρώ.
Στο πακέτο αθλητικού εξοπλισμού συμπεριλαμβάνονται Σκαλιέρα, Εμπόδια προπόνησης,Χρονόμετρο, Πιάτα, Κώνοι, Αφρώδες και μεταλλικό
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εκπαιδευτικό ακόντιο,Πλαστική εκπαιδευτική σφαίρα,Πλαστικός εκπαιδευτικός δίσκος, Ελαστικοί τροχοί ρίψεων, Κοντάρια ασκήσεων,
Στρώματα ασκήσεων για παιδιά, Μετροταινία, Σχοινάκι άλματος εις ύψος.
Το συνολικό ετήσιο κόστος πιστοποιημένου φαρμακείου ακαδημίας, για κάθε 150 αθλητές, που συμπληρώνεται κάθε μήνα ανέρχεται στα
150 ευρώ κατά αθλητή ετησίως είναι 150,0000 : 150 = 1,0000 ευρώ και μηνιαία κατά αθλητή είναι 1,0000 : 10 = 0,1000 ευρώ.
Προστίθεται 50 ευρώ ετήσιο κόστος φορητού φαρμακείου που θα αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια (50 ευρώ Χ 2 = 100 ευρώ) - μηνιαία
αναλογιστικά προστίθεται ανά αθλητή 0.0333 ευρώ - Συνολική ετήσια κατά αθλητή επιβάρυνση 0,1000 + 0,0333 = 0,1333 ευρώ
Το πιστοποιημένο αθλητικό φαρμακείο περιλαμβάνει 28 στοιχεία (συσκευή ανάνηψης, λευκοπλάστες διαφόρων μεγεθών, αποστειρωμένες
γάζες, αιμοστατικά διάφόρων τύπων, μικροεργαλεία, διάφορα ψυκτικά υλικά, ράμματα, οφθαλμικά επιθέματα.
Η λειτουργία Ακαδημίας επιβαρύνει ένα σύλλογο και με διάφορά άλλα μικροέξοδα (χαρτικά, γραφικά, μελάνια κ.ο.κ.) τα οποία υπολογίζονται
50 ευρώ ετησίως ανά τμήμα - μηνιαία επιβάρυνση 5 ευρώ - αναλογιστικό μηνιαίο κόστος ανά αθλητή 5 ευρώ : 25 αθλητές = 0,2000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. 6,65 ευρώ
ΟΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

