
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

6/19.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ματθαίου Αθανάσιος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος 

Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

 

Αριθμός θέματος:6ο έκτακτο Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Πολυγύρου (εξ αναβολής) 

Αριθμός Απόφασης :80  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 6ο έκτακτο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 

και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος. τόνισε: 

«Έχετε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια σας τον προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας Αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Πολυγύρου, τον οποίο και εισηγείται με την υπ’ αριθ. αριθ.54/2014 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού 

Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  
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Το θέμα είναι εξ αναβολής, είχαν επισημανθεί τρία-τέσσερα πράγματα, έχουν συμφωνηθεί 

κάποιοι όροι, έγιναν κάποιες αλλαγές και καλώ το σώμα να αποφασίσει σχετικά».  

 Το λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού: «Σε ό,τι 

αφορά τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, επειδή οι εγκαταστάσεις θεωρούνται 

δημοτικές θεωρώ ότι πρόσβαση θα πρέπει να έχουν σε αυτές όλοι οι δημότες. Δείτε τι γίνεται στο 

Δημοτικό Στάδιο του Πολυγύρου, που από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει ανθρώπους που –είτε για 

λόγους υγείας είτε για άλλους λόγους– αθλούνται σε καθημερινή βάση.  

Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, το ότι αυτοί οι δημοτικοί χώροι γίνονται 

πραγματικά χώροι χρήσης από τους δημότες και κάτι τέτοιο θα πρέπει μέσα από τους κανονισμούς 

αυτούς να το διασφαλίζουμε. Μειοψηφώ επί του Κανονισμού, γιατί δεν διασφαλίζονται όσα 

προανέφερα» 

Το λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς: «Εμείς ως 

«Ενωτική Κίνηση για την Ανατροπή» συμφωνούμε απόλυτα με την τοποθέτηση της κυρίας Χριστιανού 

σε αυτά τα ζητήματα που έβαλε, που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα ο κόσμος όλος να πηγαίνει 

στους αθλητικούς χώρους ανεμπόδιστα. Μειοψηφούμε επί του Κανονισμού». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις, τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ.2 του 

Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) και την αριθ.54/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού 

Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πολυγύρου, ο οποίος 

αποτελείται από τα παρακάτω δέκα έξι (16) άρθρα:  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των 

εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Δήμου Πολυγύρου. Μέσω της 

εφαρμογής του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου με σκοπό: 

1. Την υποστήριξη του Μαζικού Αθλητισμού. 

2. Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων. 

3. Την υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού. 

4. Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, εκδηλώσεων και 

δράσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς 

και την αποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στις 

αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (αρμόδιο τμήμα) σύμφωνα με τον εκάστοτε πρόεδρο του Μορφωτικού 

Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 

Ο Πρόεδρος ή ο αρμόδιος υπάλληλος μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέτει σε υπαλλήλους την 

εφαρμογή μέρους ή συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθημερινή βάση (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 

και Σαββατοκύριακα. Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες λειτουργίας 

των αθλητικών προγραμμάτων και προπονήσεων. 

Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πολυγύρου που λειτουργούν υπό τη διεύθυνση του 

Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», είναι οι εξής: 

ΑΔΑ: ΩΜΞΒΩΞΜ-3ΘΝ



 

1. Κλειστό Γυμναστήριο Πολυγύρου 

2. Γήπεδο Ποδοσφαίρου & Στίβου Πολυγύρου 

3. Βοηθητικό Γήπεδο ποδοσφαίρου 9χ9 Πολυγύρου 

4. Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 χ 5 Πολυγύρου 

5. Γήπεδο τένις Πολυγύρου 

6. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγ. Προδρόμου  

7. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Παλαιοκάστρου 

8.  Γήπεδο Ποδοσφαίρου Βραστών 

9. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Καλυβών 

10. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σανών 

11. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ταξιάρχη 

12. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ολύνθου 

13. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γαλάτιστας 

14. Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 χ 5 Γαλάτιστας 

15. Κλειστό Γυμναστήριο Γαλάτιστας 

16. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Βάβδου 

17. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δουμπιών 

18. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Παλαιόχωρας 

19. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ριζών 

20. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γεροπλάτανου 

21. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μαραθούσας 

22. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Κρήμνης 

23. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ορμύλιας 

24. Κλειστό Γυμναστήριο Ορμύλιας 

25. Γήπεδο Μπάσκετ Ορμύλιας 

26. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεταμόρφωσης 

27. Στάδιο-Κέντρο Νεότητος Πολυγύρου. 

Τις αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν μόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων 

όλων των πρωταθλημάτων. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται μετά από 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

1.  Κάθε Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, Ένωση, Σωματείο, 

ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νομικού 

Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», απευθύνεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Νομικού Προσώπου το οποίο και απαντά σε κάθε αίτημα.  

2.  Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε 

(15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Τα Αθλητικά Σωματεία/Σύλλογοι που χρησιμοποιούν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις για προπονήσεις 

και συμμετέχουν στα Τοπικά, Περιφερειακά και Πανελλήνια πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν 

αίτημα χρήσης εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου στην αρχή κάθε αθλητικής 

περιόδου. 

2. Οι Ομοσπονδίες/Ενώσεις που καταρτίζουν τα προγράμματα αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα 

ανά ηλικιακή κατηγορία πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν αίτημα εγγράφως προς στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. 

3. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας εξετάζει τα αιτήματα και σε συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς καταρτίζουν το πρόγραμμα (δηλαδή κατανομή ωρών κατά ημέρα και εβδομάδα 

για κάθε άθλημα, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις κ.λ.π. Ενημερώνεται εγγράφως ο Πρόεδρος ή ο 

αρμόδιος υπάλληλος, που εγκρίνουν το πρόγραμμα και αυτό αποστέλλεται στο κάθε ενδιαφερόμενο 

Σωματείο και αναρτάται στον κάθε αθλητικό χώρο. 

ΑΔΑ: ΩΜΞΒΩΞΜ-3ΘΝ
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4. Ο Πρόεδρος ή ο αρμόδιος υπάλληλος δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση 

σωματείου, όταν το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5. Ο Πρόεδρος ή ο αρμόδιος υπάλληλος σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα, 

φροντίζει, σε κάθε αθλητική υποδομή ώστε να υπάρχουν, πέραν από ώρες για προγράμματα Μαζικού – 

Λαϊκού Αθλητισμού και ώρες για προπονήσεων Σωματείων και για μεμονωμένα άτομα που δεν ανήκουν 

σε οργανωμένο Σωματείο/Σύλλογο. 

6.  Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του προέδρου σε φορείς ή ιδιώτες και για τη 

διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων 

διαφορετικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηματικού 

αντιτίμου, που θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου 

άθλησης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

– ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για να επιτραπεί η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις , Κέντρα Νεότητος, του Νομικού 

Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» θα πρέπει: 

1. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου 

στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και 

να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου. 

Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των αθλητών του συλλόγου μαζί με τις 

ιατρικές βεβαιώσεις. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών το σωματείο είναι 

υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο 

σωματείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται. Ευθύνη δεν φέρει το προσωπικό 

του κάθε χώρου του Νομικού Προσώπου για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των Αθλητών. 

2. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή   ή το πρόσωπο που θα ορίσει το 

Δ.Σ του οικείου συλλόγου ο οποίος πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να έχει δηλώσει 

εγγράφως τα στοιχεία του στην διοίκηση του αθλητικού κέντρου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 

παραμένει στο χώρο μέχρι την αποχώρησή και του τελευταίου αθλητή. 

3.   Η ομάδα μετά το τέλος της προπόνησης μπορεί να παραμείνει για 5 λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο 

χωρίς να παρεμποδίζει την επόμενη προπόνηση και οφείλει να εγκαταλείψει τα αποδυτήρια 20 λεπτά 

μετά την προπόνηση. 

4.  Κανένας αθλητής δεν μπορεί να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων 

χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα .Τα 

μεμονωμένα άτομα  δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία 

προπονητή. Οι ενήλικοι  θα μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία 

προπονητή  με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι έχουν την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα . Τα άτομα από 15 

έως και 18 ετών, με υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα ,ότι έχουν την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα 

αυτών. 

5.  Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα στην 

προπόνηση π.χ αθλητικές φόρμες, κατάλληλα παπούτσια, μπάλες κ.λ.π. 

6.  Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε σύλλογο που 

προπονείται, την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός Συλλόγου, τότε 

την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος του Νομικού Προσώπου. 

7. Τα Αθλητικά Σωματεία είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των χώρων και πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας και του παρόντα Κανονισμού. 

Αν δεν επιθυμούν να είναι υπεύθυνοι, πρέπει να καταβάλλουν μηνιαίως αντίτιμο για τη χρήση των 

χώρων. 

ΑΔΑ: ΩΜΞΒΩΞΜ-3ΘΝ



 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ 

 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

1. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε χώρου του Νομικού Προσώπου, π.χ. για έναρξη - 

λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κλπ. 

2. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι  να συνοδεύουν τους αθλητές τους και παραμένουν μέχρι της 

αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους. Είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν 

κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή παραμονής τους στους αθλητικούς χώρους. 

3. Η συμπεριφορά πρέπει να είναι κόσμια. 

4. Οι αθλητές, παράγοντες, θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών. 

5. Αθλητικό σωματείο που κατά επανάληψη χρησιμοποιεί την εγκατάσταση με μη ικανοποιητικό 

αριθμό αθλούμενων θα χάνει την προπονητική ώρα. 

6. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχει ο αθλούμενος στην προπόνηση πρέπει να απευθύνεται στον 

Προϊστάμενο του Νομικού Προσώπου χώρου άθλησης ή υπεύθυνο υπάλληλο και στην συνέχεια αυτός 

να ενημερώνει τον Πρόεδρο του  Νομικού Προσώπου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 

1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου και χρήσης των οργάνων τους ο 

κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα 

αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου 

2. Μετά την προπόνηση τα αθλητικά σωματεία συμβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της 

καθαριότητας του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γυμναστηρίων ) κ.λ.π., πρέπει να γίνεται με πνεύμα οικονομίας αλλά και 

προστασίας από αδικαιολόγητες φθορές. 

3. Οι φύλακες ή οι υπάλληλοι που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα φύλαξης, ελέγχουν μετά την 

προπόνηση και τους αγώνες τα αποδυτήρια για τυχόν φθορές οι οποίες θα χρεώνονται στο σωματείο του 

οποίου οι αθλητές τις δημιουργούν. 

4. Το αθλητικό σωματείο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του φίλαθλου πνεύματος των οπαδών του 

καθώς επίσης και για τις τυχόν φθορές που θα προκληθούν. 

5. Σε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, το αθλητικό σωματείο στον οποίο ανήκει ο αθλητής, 

προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές 

του δαπάνες. 

6. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από 

αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε. 

7. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων του παρόντος κανονισμού θα επιβάλλονται ανάλογες ποινές. 

8. Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική 

αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Νομικού 

Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία 

επιβάλλεται και στον Αθλητικό σωματείο ή αθλητική ομοσπονδία όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή 

αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με 

επιβολή προστίμου. 

9. Σε περίπτωση φθορών – ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στη διοργανώτρια αρχή του αγώνα 

ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονται, οι οποίες υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση 

αυτών με δικές τους δαπάνες. 

10. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 

Προσώπου , που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του υπεύθυνου του χώρου αθλητισμού. Το 

ενδιαφερόμενο Αθλητικό Σωματείο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του. 

ΑΔΑ: ΩΜΞΒΩΞΜ-3ΘΝ
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

1. Κάθε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ που έχει προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει δικαίωμα 

να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. 

2. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα απαραίτητα όργανα για 

να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα προπόνησής του καθώς και επιστροφή αυτών στη θέση τους. 

3. Όργανα που τυχόν φυλάσσονται σε αποθήκες του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο με ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 

του υπεύθυνου του κάθε Αθλητικού Σωματείου. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον 

υπεύθυνο το όργανο στην αποθήκη και παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

4. Το προσωπικό του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» δεν είναι αρμόδιο και 

υπεύθυνο να τοποθετεί - μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, 

τέρματα, διαδρομές) κλπ, εκεί που θέλει ο προπονητής. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των 

αθλητών του Συλλόγου. 

5. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού 

Προσώπου. 

6.  Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον 

υπάλληλο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Για να διεξαχθεί οποιοδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος, 

επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ, που εκδίδεται από την αρμόδια Ομοσπονδία 

ή Ένωση για το ενδιαφερόμενο σωματείο και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα εκ του νομού μέτρα 

ασφαλείας .  

2. Η άδεια γνωστοποιείται εγκαίρως στο Νομικό Πρόσωπο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την 

διεξαγωγή κάθε αγώνα.  

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή αγώνα χωρίς άδεια. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

Α 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών 

κάθε αθλήματος. 

2. Η Δ/νση του Νομικού Προσώπου , φροντίζει να υπάρχουν σε αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την 

ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

3. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων για το γήπεδο που 

χρησιμοποιεί σαν έδρα στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα και στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή. 

4. Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόμετρα παραδίδονται στον υπεύθυνο κάθε σωματείου/συλλόγου. 

5. Αρμοδιότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων έχουν οι υπεύθυνοι των σωματείων/συλλόγων, όσο 

αφορά στις ζημιές που μπορούν να επισκευαστούν υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι των 

σωματείων/συλλόγων. 

6. Ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει το γηπεδούχο σωματείο και 

όχι ο υπάλληλος του Νομικού Προσώπου δηλ. Το σκούπισμα γίνεται από την γηπεδούχο ομάδα. 

Β 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ 

ΑΔΑ: ΩΜΞΒΩΞΜ-3ΘΝ



 

 

Α. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

1. Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής όπως στο 

Γυμναστήριο. 

πριν από τον αγώνα. Αν ακολουθεί αγώνας μετά την ανάπαυλα 

(ημίχρονο) υπο

αγωνιστούν μετά τη λήξη του προηγηθέντα αγώνα.  

Γ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ 

1.  Απαιτείται άδεια του αγώνα 

2.  Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα που παραδίδονται από τις ΑΠΟΘΗΚΕΣ του 

Νομικού Προσώπου και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος 

έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ με την προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον 

ίδιο υπεύθυνο. 

3.  Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, πχ. εμπόδια , βατήρες, στρώματα, κ.λ.π. είναι 

αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου. 

4.  Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω ευθύνεται ο ίδιος 

ο Σύλλογος. 

5.  Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου. Η αρχική 

διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού του Νομικού Προσώπου. 

ΑΡΘΡΟ 12° 

ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

1. Όλα τα  μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ατομική τους κάρτα τον αρμόδιο υπάλληλο κατά 

την είσοδό τους στην εγκατάσταση του γυμναστηρίου. 

2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούμενους εάν δεν έχουν προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από 

καρδιολόγο (Ισχύος 12 μηνών). 

3. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα μικρότερα των 15 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη 

συνοδεία γονέα ή προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές) ή υπεύθυνη δήλωση γονέα ή 

κηδεμόνα. 

4. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυμναστήριο χωρίς την παρουσία γυμναστή ή εκπαιδευτή/προπονητή. 

5. Δεν επιτρέπεται η άθληση πριν περάσουν 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα. 

6. Ο απαραίτητος εξοπλισμός του αθλούμενου περιλαμβάνει: αθλητικά ρούχα, αθλητικά παπούτσια 

και πετσέτα για την χρήση των οργάνων γυμναστικής για λόγους υγιεινής. 

7. Απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου. 

8. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο του γυμναστηρίου. 

9. Απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΑ τα κατοικίδια στους χώρους άθλησης. 

10. Απαγορεύεται το κλείδωμα των ερμαρίων κατά την αποχώρηση των χρηστών απ' την αθλητική 

εγκατάσταση. 

11. Οι αθλούμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους λουκετάκι για τη φύλαξη των προσωπικών τους ειδών 

στα ντουλαπάκια στο χώρο των αποδυτηρίων. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών 

τους ειδών. Καλό θα είναι να μην παίρνουν μαζί τους αντικείμενα αξίας ενώ η φύλαξη των όποιων 

αντικειμένων στα ντουλαπάκια θα πρέπει να γίνεται μέσα σε σακίδια ή σε σακούλες. Τα ντουλαπάκια 

για λόγους ασφαλείας θα ανοίγονται κάθε βράδυ κατά συνέπεια απαγορεύεται η μόνιμη φύλαξη 

αντικειμένων σε αυτά. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλειά τους. 

12. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυμναστήριο σε άτομα που δεν αθλούνται, εκτός των προπονητών και 

του προσωπικού. 

13. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τοποθετούν τα ελεύθερα βάρη και τους αλτήρες στη θέση τους μετά 

από κάθε χρήση. 

14. Οι αθλούμενοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συμβουλές και τις υποδείξεις των υπευθύνων. 

Η Διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», διατηρεί το δικαίωμα να 

απομακρύνει όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις υποδείξεις του προσωπικού και 

δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του χώρου. 

ΑΔΑ: ΩΜΞΒΩΞΜ-3ΘΝ
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                                              ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Η είσοδος στο χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους έχουν σχέση με την εκδήλωση και 

φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα. 

2. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή 

ηλεκτρονικό του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

                                                       ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1.  Το με κάθε νόμιμη μορφή απασχολούμενο προσωπικό στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού 

Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» οφείλει για την σωστή άσκηση των καθηκόντων του 

να φροντίζει γιο την ασφαλή άθληση των αθλουμένων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την 

τήρηση του ωραρίου λειτουργίας. Οφείλει να ελέγχει και να αναφέρει στη διοίκηση κάθε σχετική 

δυσλειτουργία. 

2.   Τα απολεσθέντα και μη ζητηθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό για διάστημα δύο 

μηνών και στη συνέχεια διαθέτονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήματα και τιμαλφή παραδίδονται 

με απόδειξη στο αστυνομικό τμήμα. 

3.   Το αρμόδιο τμήμα και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων ουδεμία ευθύνη φέρει για την 

απώλεια χρημάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας. 

4.    Η συμπεριφορά των εργαζομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κόσμια και φιλική 

προς τους χρήστες του αθλητικού χώρου. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μεριμνούν για την καθαριότητα 

και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. 

5.  Το ωράριο των εργαζομένων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

ανάλογα με τις ανάγκες της αθλητικής εγκατάστασης. 

6.  Υπάλληλοι Δημοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που 

υποχρεούνται να προσφέρουν, να αμείβονται από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους. 

7.   Όταν άτομα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και 

απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, τότε ο υπάλληλος καλεί τη Δημοτική Αστυνομία 

και ελλείψει αυτής την Ελληνική Αστυνομία. 

8.  Το προσωπικό που απασχολείται  στους αθλητικούς χώρους, υποχρεούται να τηρεί και να 

ενημερώνει καθημερινά το βιβλίο συμβάντων της εγκατάστασης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι ώρες λειτουργίας των υπαίθριων εγκαταστάσεων καθορίζονται κάθε χρόνο (με ημερομηνία 

έναρξης από 1
η
 Σεπτεμβρίου) με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου. 

2.  Η αθλητική εγκατάσταση διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του 

Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται σχετική συνεννόηση  με του οικείου Συλλόγους οι οποίοι θα πρέπει 

να συναινούν. 

3. Παράγοντες, γονείς και φίλαθλοι οφείλουν να παρακολουθούν τις προπονήσεις και τους αγώνες από 

τις κερκίδες των γηπέδων χωρίς να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων. 

4. Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και το προσωπικό της αθλητικής 

εγκατάστασης δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τα αποτελέσματά τους που προέρχονται από 

άτομα που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ούτε για προσωπικά ατυχήματα που οφείλονται 

στην κακή χρήση των εγκαταστάσεων και κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού. 

5. Σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς χώρου άθλησης η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή 

ποτών (απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών) δεν επιτρέπεται στους προπονητικούς ή λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής. Αν λειτουργεί κυλικείο ή αυτόματοι πωλητές μόνο σε αυτό 

επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, υπεύθυνος δε για την καθαριότητα του χώρου είναι ο 

υπεύθυνος διαχειριστής του κυλικείου.  
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6. Για όλους τους χώρους άθλησης (αποθηκών, γραφείων κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό του 

Δημοτικού Αθλητικού Χώρου σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου. 

7. Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την 

τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο 

οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός 

του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει 

τότε καλεί τη Δημοτική Αστυνομία ή όποια άλλη αρμόδια Αρχή Υπεύθυνοι κατά τη διάρκεια 

προπονήσεων είναι οι υπεύθυνοι των σωματείων και κατά τη διάρκεια των αγώνων ο γυμνασιάρχης ή 

κομισάριος με τη συνδρομή των αστυνομικών οργάνων.. 

8. Τα κυλικεία στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε 

ισχύοντος νόμου και λειτουργούν υποχρεωτικά κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών 

9. Επιτρέπεται παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών μετά από την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του  Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», με ή χωρίς 

αντίτιμο  

10. Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων. 

11. Παρέχεται οι δυνατότητα στους συλλόγου που θα αθλούνται να χρησιμοποιούν τους 

εξωαγωνιστικούς χώρους για ενημέρωση των αθλουμένων  και προβολή των χορηγών τους.   

12. Ο κανονισμός αυτός έγινε με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, των προπονήσεων, την ασφάλεια και την υγεία των αθλουμένων. 

13.  Η μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του 

αθλητικού σωματείου και των μεμονωμένων αθλητών από την αθλητική εγκατάσταση. 

14.  Ο παρών κανονισμός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

είναι στη διάθεση των αθλουμένων και η γνώση του περιεχομένου αποτελεί υποχρέωσή τους. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου 

και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου . 

2. Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους τους επισκέπτες και θεατές συνιστά αποδοχή 

των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισμού. 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 

ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΥΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
Για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες 

που ισχύουν σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης (ΦΕΚ 1362 τ.Β/18/10/2001ω που συντάχθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001(ΦΕΚ 9/Τ.Α/30.1.20011) και του Ν.2725/99 

με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του). 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην εισήγηση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 80/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 20-4-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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