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ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το πρακτικό της
15ης/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη
Στο Πανόραμα σήμερα 27 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο
Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται στο Πανόραμα (οδός Αποστόλου Σαμανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Γεράνη, με αριθ. Πρωτ. 17792/22-06-18 που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στο κατωτέρω θέμα:
ΘΕΜΑ 22Ο της ημερησίας διάταξης: Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας των
Δημοτικών
Αθλητικών Εγκαταστάσεων .
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα 31 δηλ.:
Παρόντες
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Απόντες

Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος Δ.Σ.
Καρτάλης Ιωάννης
Δωρής Σωκράτης
Γιαννούδη Ελένη
Χατζηαντωνίου Νικόλαος
Τσογκαρλίδης Παρασκευάς
Κελεπούρης Χαράλαμπος
Τιτόπουλος Ηρακλής
Ντίτσιος Ιωάννης
Μπαμπαράτσας Γεώργιος
Ζώτου Νίκη
Γιαγτζής Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδου Ανατολή
Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη
Παρασκευάς Ηλίας
Τσιρά Ιφιγένεια
Κεδίκογλου Γεώργιος
Μπουτσιβάρης Χρήστος
Σαουρίδου Σοφία
Μπουλομύτης Νικόλαος
Παρισόπουλος Γεώργιος
Αντωνιάδης Ελευθέριος
Ζελίδου Παναγιώτα
Αντωνόπουλος Γεώργιος

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Λυρούδης Ηλίας
Αντωνούδης Απόστολος
Μαρκούδης Δημήτριος
Φαρίνη Κυριακή
Αποστολίδου Χαρίκλεια, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας
Αγγελινούδης Βάιος
Γουγούσης Σπυρίδων
Πλωμαρίτης Ευστράτιος
Γαβρής Κων/νος

που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Χατζηστογιάννης Ιωάννης
Καρίκας Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ
Νυφούδης Νικόλαος
Γκουραμάνη Μαρία
Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
Σαριδάκης Ιωάννης
Μόττας Νικόλαος


Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και δεν παρέστη ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης.

Παραβρέθηκαν και η Ελένη Γκένου και η Ζαχαρίδου Αναστασία υπάλληλοι του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.

Για τα αναφερόμενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Πλην των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν εννιά (9) θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης, για το κατεπείγον των οποίων, αποφάνθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εισηγούμενη η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Σαουρίδου Σοφία το 22ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:
Σας διαβιβάζουμε προς ψήφιση τις τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών
Αθλητικών Εγκαταστάσεων(1023/2015&374/2017) με στόχο την βελτίωση και την επίλυση
θεμάτων που προέκυψαν από την πράξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί ιδίως στις τροποποιήσεις
και συμπληρώσεις των ακολούθων άρθρων :
Άρθρο 5 παρ.2,13 ,Αρ.3,αρ.11παρ.1,άρθρο 12 παρ.4 και 8,16 και Άρθρο 13 .Επίσης στο άρθρο 13
προστίθεται στο λεκτικό για τη φθορά του φυσικού χόρτου.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (στεγασμένων –
υπαίθριων) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, βασίζεται στην υπάρχουσα σχετική νομοθεσία, είναι
επικαιροποιημένος, αλλά και εμπλουτισμένος με τις απαραίτητες ρυθμίσεις και στοχεύει στην
ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη χρήση, λειτουργία και διοίκηση των εν λόγω αθλητικών
χώρων.
Έτσι με βασικό άξονα και πυξίδα τα παραπάνω, αλλά και έχοντας απώτερη επιδίωξη-βλέψη την
εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και διαχείριση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
καθίστανται, άμεσα απαραίτητες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις
του Κανονισμού
Λειτουργίας .
Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο του προς ψήφιση κανονισμού.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των
εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με
σκοπό:

την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών.

την υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού .

την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων και τη σύνδεσή
του με το Σωματειακό Αθλητισμό , που αποτελεί βασική αθλητική προτεραιότητα.

την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ηθικής αγωγής των κατοίκων
και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη.

την διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών
εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού
χαρακτήρα.

την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών ή άλλων
εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και στις
αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία κ.λ.π.)
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε Δημοτικούς Υπαλλήλους την
εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 3
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθημερινή βάση (από Δευτέρα έως Παρασκευή)
μεταξύ 07:00-23:00. Οι ώρες λειτουργίας τους καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη τα σχολικά
προγράμματα, τα αθλητικά προγράμματα της Γ.Γ.Α. (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και του
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη καθώς και οι προπονήσεις και οι αγώνες των Αθλητικών
Συλλόγων/Σωματείων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.
Πιο συγκεκριμένα:

Τα κλειστά γυμναστήρια λειτουργούν από 07:00 – 23:00 και εφόσον προπονούνται
αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομάδες και έχουν αθλητική αναγνώριση

Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ, κλπ, λειτουργούν από 07:00
– 23:00 και εφόσον προπονούνται αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομάδες και έχουν αθλητική
αναγνώριση
Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν μόνο για τη
διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθλημάτων, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
μετά από αίτηση δίδεται άδεια για προπονήσεις. Με ειδικότερη απόφαση του αρμόδιου οργάνου
καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας του προσωπικού των αθλητικών εγκαταστάσεων , σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Προσωπικού των Ο.Τ.Α.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ &
ΦΟΡΕΙΣ
1. Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (ομοσπονδία, σωματείο), ιδιωτικός
φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη έγκαιρα απευθύνεται εγγράφως, προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα
Αθλητισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η οποία και απαντά σε κάθε αίτημα, μετά από σχετική
ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
2. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε
(15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΧΩΡΩΝ
Στην περίπτωση που Αθλητικά Σωματεία ή μέλη αυτών χρειάζεται να προπονούνται σε τακτικές
ώρες, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, στους χώρους Άθλησης για την προετοιμασία των
αγώνων τους, στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια ή Διεθνή Πρωταθλήματα που έχουν έδρα το
Δημοτικό χώρο Άθλησης, τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε
αθλητικό Σωματείο,στη λήξη της προηγούμενης αθλητικής περιόδου πρέπει να γίνεται η κατάθεση
των αιτημάτων ώστε ο προγραμματισμός της νέας αγωνιστικής περιόδου να ολοκληρώνεται έως 20
Ιουλίου κάθε έτους.
Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων, τότε το αίτημαπρόγραμμα αγώνων υποβάλλει εγγράφως η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το κάθε
πρωτάθλημα.
Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού του Δήμου εξετάζει τα αιτήματα και εισηγείται
εγγράφως προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την κατανομή των ωρών, κατά ημέρα και εβδομάδα,
σε κάθε άθλημα (Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Τένις κλπ.Στη συνέχεια το αρμόδιο Τμήμα
Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη εισηγείται στον Αντιδήμαρχο Π.Α.Ν. την
κατανομή των ωρών προπόνησης μεταξύ των σωματείων ,καθώς και των ωρών που διατίθεται για
τα προγράμματα Μαζικού –Λαϊκού Αθλητισμού .Α.Μ.Ε.Α. και για μεμονωμένα άτομα που δεν
είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο, εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα και το
γνωστοποιεί στο κάθε Σωματείο που έχει υποβάλλει αίτημα.Η κατανομή των ωρών σε κάθε
σωματείο γίνεται βάσει των αναγκών της κάθε ομάδας , τον αριθμό των αθλουμένων και την
παλαιότητα –ιστορικότητα
Ο Αντιδήμαρχος ή ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου, ανακοινώνει το
εγκεκριμένο πρόγραμμα στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την
πιστή τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων και για την εφαρμογή αυτού. Μεμονωμένες αλλαγές
στις ώρες προπονήσεων Σωματείων δύναται να λάβουν χώρα μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού
αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωματείου, όταν
λόγοι ανωτέρας βίας το επιβάλλουν.
Οι εγκαταστάσεις των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων παραχωρούνται σε Αθλητικούς Συλλόγους /
Σωματεία/ Ενώσεις, με έδρα τα όρια του Δήμου, μετά από απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου,
όπου θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης (π.χ συντήρηση
αποδυτηρίων, λειτουργικά έξοδα, φροντίδα χλοοτάπητα κλπ) και κάθε άλλη λεπτομέρεια που
αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των
Δημοτικών Αθλητικών Χώρων από τους Συλλόγους, Σωματεία σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή
συλλόγους).
Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου σε Νομικά
πρόσωπα, φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών,
συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού και Δημοτικού επιπέδου.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την
παραχώρηση Δημοτικών Αθλητικών Χώρων για τις παραπάνω δραστηριότητες, η οποία θα
καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης.
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7. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις διατίθενται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία της περιοχής, στα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που έχει συστήσει ο Δήμος. Επίσης δωρεάν διατίθενται
οι παραπάνω χώροι για φιλανθρωπικούς και άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, ύστερα από
απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Δωρεάν χρήση κάνουν επίσης οι Πολιτιστικοί Τοπικοί
Σύλλογοι για τα τμήματα και τις δραστηριότητες τους, εφόσον δεν εισπράττουν καθ΄ οιανδήποτε
τρόπο συνδρομές έσοδα από τα μέλη των Τμημάτων. Δωρεάν διάθεση γίνεται στους Αθλητικούς
Συλλόγους, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, Σωματεία με Αθλητισμό ατόμων με ειδικές
ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) -Ερασιτεχνικός Αθλητισμός- που έχουν έδρα εντός των ορίων του Δήμου.
Επίσης, οι αθλητικοί χώροι παραχωρούνται χωρίς αντίτιμο για τις ανάγκες των τμημάτων των
συλλόγων με τις εξής προϋποθέσεις: α)το ετήσιο αντίτιμο κάθε παιδιού για συμμετοχή στην
ακαδημία δεν θα υπερβαίνει τα 250€ ετησίως συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου ρουχισμού
και η οποία θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του
Συλλόγου, β) οι ακαδημίες να ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους που συμμετέχουν στα
πρωταθλήματα των οικείων αθλητικών ενώσεων - Ομοσπονδιών και γ) να συμμετέχουν σε
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Η δωρεάν διάθεση στους παραπάνω φορείς γίνεται εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμες ώρες. Η διάθεση μπορεί να γίνει και σε ερασιτεχνικά σωματεία με έδρα εκτός των
ορίων του Δήμου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ώρες, έναντι αντιτίμου όπως ορίζεται στο άρθρο
13. Καθώς και στα Δημόσια σχολεία εκτός ορών του δήμου με χρέωση σύμφωνα με το άρθρο 13.
8. Για όλα τα άλλα :A)Σωματεία Επαγγελματικού Αθλητισμού- Τ.Α.Α, Α.Α.Ε., Επαγγελματικοί
Σύνδεσμοι , Ε.Π.Α.Ε.(Ε.Σ.Α.Π.Ε.), Ε.Σ.Α.Κ.Ε. (Ε.Σ.Α.Κ) Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε.,Τ.Ά.Κ ,Β)Ιδιωτικά
Σχολεία (όταν γίνεται χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων εντός του πρωινού ωραρίου ,ορίζεται σε ειδικό τιμολόγιο στο άρθρο13.) ,
Γ)Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδιωτικά Σωματεία, Ακαδημίες, Ιδιώτες και σε όσους
εισπράττουν καθ΄ οιανδήποτε τρόπο από τους αθλούμενους τους συνδρομή θα εισπράττεται
αντίτιμο για τη χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το τιμολόγιο που
ορίζεται με τον κανονισμό ή σε περίπτωση που δεν καλύπτεται απ΄ αυτόν, το αντίτιμο που θα
ορίζεται από απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ο
δήμος μπορεί να καταγγέλλει τη συμφωνία για τη χρήση των πάσης φύσεως αθλητικών
εγκαταστάσεων,
αν υπάρξει αύξηση της συνδρομής των σωματείων με αφορμή την
αναπροσαρμογή του αντιτίμου χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. ύστερα από έγγραφη
καταγγελία
9. Για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων οφείλει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ΠυλαίαςΧορτιάτη να προβεί σε ορισμό τιμής μονάδος διαφημιστικών τελών ανά κατηγορία αφού εγκριθούν
από την Οικονομική Επιτροπή και το Δ.Σ του Δήμου. Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη πρέπει να προσδιορίσει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, να υποδείξει τα
σημεία τοποθέτησης των διαφημιστικών πινακίδων, να ελέγχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
και την καλή εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης.
10. Για την παραχώρηση χρήσης των Γηπέδων ή άλλων υπαίθριων αθλητικών χώρων απαιτείται
αίτηση του ενδιαφερομένου, με αναφορά στα πλήρη στοιχεία του και υπεύθυνη δήλωση του
Ν1599/86 στην οποία δηλώνεται η αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας, η ανάληψη ευθύνης και η
υποχρέωση αποκατάστασης τυχόν ζημιών. Στους ανωτέρω παραδίδεται αντίγραφο του παρόντος
κανονισμού. Η άθληση, εκγύμναση, σε χώρους με αθλητικά όργανα επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με
το ωράριο. Αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των οργάνων και των αθλουμένων.
11. Μετά το τέλος της αθλητικής περιόδου για κάθε άθλημα, παύει να ισχύει το πρόγραμμα. Οι
προπονητικές ώρες και οι ώρες αγώνων θα διατίθενται από την αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με τις
υποχρεώσεις που θα προκύπτουν. Το ίδιο ισχύει και στις περιόδους διακοπής των πρωταθλημάτων.
12. Η αλλαγή των ωρών χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων μεταξύ των φορέων δεν επιτρέπεται
παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου.
13. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν χρησιμοποιήσει την ώρα που του έχει διατεθεί οφείλει να
ενημερώνει εγκαίρως την υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διαθέσει την ώρα του
σε τρίτο. Την εκ νέου διάθεση της εν λόγω ώρας μπορεί να κάνει μόνο η αρμόδια υπηρεσία. Η
προπόνηση των ομάδων - σωματείων, θα γίνεται μόνο με παρουσία προπονητή, με κατώτατο όριο
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5 αθλητών για το μπάσκετ, 6 αθλητών για το βόλεϊ, 6 αθλητών για το χάντμπολ και 10 αθλητών για
το ποδόσφαιρο.
14. Σωματεία, γκρουπ και ιδιώτες, αν για σοβαρούς λόγους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποια
προπονητική ώρα ή αναβάλουν αγώνα που τους έχει διατεθεί, οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως
μια ημέρα νωρίτερα. Σε άλλη περίπτωση υποχρεούνται να πληρώσουν κανονικά την ώρα τους.
Όσον αφορά την χρήση ωρών των αθλητικών εγκαταστάσεων για αγώνα, η χρέωση παραμένει η
ίδια με την προπονητική ώρα.
15. Το προσωπικό του Γυμναστηρίου συνεργάζεται και διευκολύνει την αστυνομία στο έργο της, όταν
αυτή παρευρίσκεται στο γήπεδο ή όταν κληθεί. Σε περίπτωση που διεξαχθεί αγώνας χωρίς την
παρουσία αστυνομίας την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής αναλαμβάνει το γηπεδούχο σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ
Για να επιτραπεί η είσοδος σε ένα Κλειστό Γυμναστήριο, Γήπεδο Ποδοσφαίρου, υπαίθρια γήπεδα,
κλπ., πρέπει:
1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή.
2. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την
προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα υποδήματα, μπάλες κ.λ.π.
3. Υποχρέωση του κάθε Αθλητικού Σωματείου, της κάθε Αθλητικής Ένωσης και κάθε Αθλητικού
Συλλόγου που καλλιεργεί αθλητισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) να τηρεί με δική του
ευθύνη τις διατάξεις του Ν 2725/1999 αρ.33 παρ.9 και με Υ.Α. 1711/2000. Το προσωπικό των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
συμβάντα στην προπόνηση των αθλητών κατά την διάρκεια των αγώνων.
4. Να προσκομίσουν έγγραφη βεβαίωση της οικίας αθλητικής ένωσης, ότι συμμετέχουν στα
πρωταθλήματα.
5. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη
του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν
μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.
6. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε
συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο Σύλλογος. Όταν
εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου τότε την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος του Δήμου που επιτηρεί
το συγκεκριμένο χώρο άθλησης.
7. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της
αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που
θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ
α) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
β) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
γ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ε) ΛΟΙΠΟΝ ΦΟΡΕΩΝ
1. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε Δημοτικού Αθλητικού Χώρου π.χ. για έναρξη
– λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κλπ.
2. Η συμπεριφορά των αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια.
3. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αθλητισμού και Νεολαίας ή στον υπεύθυνο του χώρου άθλησης.
4.
Κάθε Σωματείο, Σύλλογος, Ακαδημία, λοιποί φορείς, ιδιώτες κ.λ.π οφείλουν να έχουν με δική
τους ευθύνη ιατρική κάλυψη και φαρμακευτικό υλικό τόσο κατά τη διάρκεια της προπόνησης,
άσκησης όσοι και κατά τη διάρκεια των αγώνων.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων και οργάνων άθλησης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ο κάθε
αθλητής ή ελεύθερα ασκούμενος, πρέπει να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές σε χώρους ή όργανα
άθλησης, σε αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου.
Οι εσκεμμένες ή μη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από
αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες συνεπάγονται κυρώσεις(). Οι κυρώσεις αφορούν
στην αποκατάσταση των φθορών καθώς και στην προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή,
προπονητή ή παράγοντα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Ανάλογα με τις περιστάσεις,
οι ίδιες ή άλλες κυρώσεις επιβάλλονται και στο Σύλλογο που ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή
αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και δύναται να επιβληθεί
πρόστιμο. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που
επιλαμβάνεται άμεσα ,μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή της αρμόδιας
υπηρεσιακής μονάδας και που ορίζει το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται, βάση της παράβασης
από 1.000 - 3.000 €.
Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος ή αθλητής μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις/ενστάσεις του
επί του θέματος.
Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής,
προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με
δικές του δαπάνες, εκτός εάν αυτή η φθορά οφείλεται άμεσα σε φθορά λόγω χρήσης των οργάνων,
αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου.
Σε περίπτωση φθορών – ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στις ομάδες που αγωνίζονται, οι
οποίες υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση αυτών με δικές τους δαπάνες.
Εάν οι φθορές δεν αποκατασταθούν αμέσως τότε αυτή γίνεται από τον Δήμο και η δαπάνη
καταλογίζεται σε βάρος των ομάδων.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Κάθε Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης του Δήμου έχει
δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του, στο χώρο που
προπονείται, όλα τα όργανα π.χ. μπασκέτες, φιλέ, όργανα στίβου, δίχτυα για εστίες ποδοσφαίρου
κλπ.
Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη παραδίδονται προς χρήση
από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ σε σχετικό βιβλίο
χρέωσης για την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό στον
υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.
Το προσωπικό του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί
ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα ( μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, δίζυγα, βατήρες, ακόντια,
διαδρομές, τέρματα, κ.α.) κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό
είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του κάθε Συλλόγου που κάνει χρήση
της αθλητικής εγκατάστασης, παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου.
Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης
αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη , χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας κάθε αθλητικού κέντρου θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε
όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα.
Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων, θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους φέρουν την
κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης.
Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ με
την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.
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8. Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους θα πρέπει οι χρήστες της αίθουσας να
αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των
αγώνων.
9. Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε
αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε
εξωτερικό αντικείμενο που χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια νερού) χρησιμοποιώντας για τον
σκοπό αυτό τους κάδους απορριμμάτων.
10. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
11. Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς όλους τους αθλητικούς χώρους που
χρησιμοποίησαν.
12. Τρεις ημέρες πριν το αγωνιζόμενο σωματείο ή φορέας είναι υπεύθυνοι για την προσκόμιση άδειας
τέλεσης του αγώνα (ποδοσφαιρικού, καλαθοσφαίρισης κ.λ.π.) και για την παρουσία αστυνομικής
δύναμης κατά τη διάρκεια του, όταν αυτό απαιτείται και πάντα με την παρουσία υπαλλήλου των
αθλητικών εγκαταστάσεων.
13. Η προπόνηση των ομάδων, σωματείων, ακαδημιών κ.λ.π θα γίνεται μόνο παρουσία προπονητού.
14. Οι αθλητές οφείλουν να εισέρχονται με αθλητική ένδυση και υπόδηση στους αθλητικούς χώρους
ενώ ειδικά για το γήπεδο μπάσκετ είναι επιβεβλημένη η αλλαγή παπουτσιών για την προφύλαξη
του παρκέ.
15. Σε περίπτωση κακής χρήσης των αθλητικών χώρων - εγκαταστάσεων και οργάνων και μη τήρησης
όλων των άρθρων του παρόντος κανονισμού θα επιβάλλονται ποινές, οι οποίες θα κλιμακώνονται
ανάλογα με το παράπτωμα. Οι ποινές θα είναι σύσταση, μείωση προπονητικών ωρών μέχρι
οριστική αποβολή από τους αθλητικούς χώρους.
16. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ως άνω ποινών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου,
μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κατόπιν πρότασης του προϊσταμένου ή άλλου
επίσημου φορέα του δήμου. Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να υποβάλλει εγγράφως τις
απόψεις του.
17. Στους διεξαγόμενους αγώνες, το Σωματείο ή η Ομοσπονδία έχει υποχρέωση και ευθύνη να μεριμνά
για την παρουσία Ιατρού — Νοσοκόμου, φαρμάκων και αυτοκινήτου μεταφοράς ασθενών.
18. Απαγορεύεται η μόνιμη αποθήκευση πάσης φύσεως αθλητικού υλικού των ομάδων ή ατόμων στο
χώρο του Γυμναστηρίου .Ακόμα όμως και για την προσωρινή αποθήκευση αυτό θα γίνεται καθ’
υπόδειξη της υπηρεσίας.
19. Σωματείο που κατά επανάληψη δεν χρησιμοποιεί το χρόνο προπόνηση που του έχει οριστεί ή/και
δεν παρουσιάζεται στο γήπεδο με ικανό αριθμό μελών, χάνει την προπονητική του ώρα.
20. Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή άλλων κλειδιών του Γυμναστηρίου από εκπροσώπους μέλη ΔΣ ,
προπονητές , αθλητές σωματείου , κ.λ.π. Τα κλειδιά των αποδυτηρίων και των χώρων που κάνουν
χρήση τα σωματεία πρέπει να παραδίνονται με την λήξη της προπόνησης και να φυλάσσονται στο
γραφείο της υπηρεσίας.
21. Σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τέλους χρήσης του γηπέδου από το σωματείο (προπόνηση –
αγώνας - γηπεδότητα), αυτή καταβάλλεται κάθε πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο αρμόδιο
τμήμα του δήμου. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους δεν επιτρέπεται στο σωματείο η χρήση
του γηπέδου.
22. Τα σωματεία μπορούν να κάνουν χρήση των βοηθητικών χώρων του Γυμναστηρίου για
προθέρμανση μετά από συνεννόηση με το σωματείο που εκείνη τη στιγμή κάνει χρήση την
προπονητική ώρα. Την ευθύνη της χρήσης έχει αποκλειστικά ο προπονητής της ομάδας.
23. Κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Το με κάθε νομική μορφή απασχολούμενο προσωπικό στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου
Πυλαίας -Χορτιάτη, οφείλει με τη φροντίδα στην άσκηση των καθηκόντων του να προβάλλει και
8
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να ενθαρρύνει την ασφαλή, στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού καθώς και των εν γένει
υποχρεώσεων του, άθληση των προσερχόμενων στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
2. Τα απολεσθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό για διάστημα δύο μηνών και
στη συνέχεια διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήματα και τιμαλφή παραδίδονται με
απόδειξη στο αστυνομικό τμήμα.
3. Το αρμόδιο τμήμα και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων καμία ευθύνη φέρει για την
απώλεια χρημάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας.
4. Το ωράριο των εργαζομένων καθορίζεται από το αρμόδιο τμήμα ανάλογα µε τις ανάγκες της
αθλητικής εγκατάστασης.
5. 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.
6. Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του δημοτικού χώρου
άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, (χλοοτάπητα –
κλειστό γυμναστήριο) τότε υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία.
7. Ο φωτισμός θα ανάβει μόνο από τους υπαλλήλους των αθλητικών εγκαταστάσεων και μόνο για τα
γήπεδα που χρησιμοποιούνται για νυχτερινές προπονήσεις. Απαγορεύεται η χρήση των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από οποιονδήποτε πέραν των υπαλλήλων.
8. Η εποπτεία σε πολιτικό επίπεδο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ανήκει στον εκάστοτε
Αντιδήμαρχο, ή σε αιρετό Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημάρχου. Στον
ανωτέρω και μέσω του Προϊσταμένου επί των Αθλητικών Δραστηριοτήτων, αναφέρεται το
προσωπικό των Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
9. Οι φύλακες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας καθώς και την ομαλή και
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και οφείλουν να αναφέρουν κάθε σχετική δυσλειτουργία.
10. Τα γήπεδα και τα αποδυτήρια διατίθενται μόνο από τους αρμόδιους υπαλλήλους σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
11. Οι ομάδες που κάνουν χρήση των γηπέδων με χλοοτάπητα, οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις
του προσωπικού με σκοπό την προστασία του χλοοτάπητα, (κακοκαιρία, λίπανση κ.λ.π.)
12. Η συμπεριφορά των εργαζομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κόσμια και φιλική
σε όσους χρησιμοποιούν τους εν δημοτικούς αθλητικούς χώρους
13. Οι εργαζόμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις οφείλουν να διατηρούν αυτές καθαρές και σε καλή
κατάσταση και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια του ωραρίου τους,
στην προϊστάμενη αρχή.
14. Οι εργαζόμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις οφείλουν να παρευρίσκονται στους χώρους τέλεσης
αγώνων, εφόσον έχει σχετικά εγκριθεί η χρήση τους και να εποπτεύουν την τήρηση των κανόνων
του παρόντος κανονισμού και να επεμβαίνουν αναλόγως.
15. Ο παρών κανονισμός αναρτάται στις Αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι στη διάθεση των αθλουμένων
κ.α. και η γνώση του περιεχομένου του είναι υποχρέωση τους.
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. Η χρήση του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) κατά τις προκαθορισμένες ώρες προπονήσεων ορίζεται ως
εξής: α) Διάδρομοι (κουλουάρ ) 1, 2 για χρήση αθλητών συλλόγων, και β) Διάδρομος 3, 4 για
χρήση από ελεύθερα αθλούμενους.
2. Η είσοδος – έξοδος αθλητών μικρών ηλικιών καθώς και ατόμων που χρήζουν βοήθειας (Α.Μ.Ε.Α
κ.α.) θα γίνεται με ευθύνη και συνοδεία, γονέων, προπονητών ή άλλων φορέων εντεταλμένων από
τους συλλόγους. Το ίδιο συνεπάγεται και για τη χρήση του χλοοτάπητα των γηπέδων ή
οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεων εντός του ορισμένου για το γήπεδο χώρου.
3. Η ευθύνη για τη φύλαξη προσωπικών αντικειμένων των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων
βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες τους.
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4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για κλοπές οι φθορές
ιδιωτικών περιουσιών εντός ή πέριξ των αθλητικών εγκαταστάσεων.
5. Σε περίπτωση αγώνων ενός συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) την ευθύνη φέρει ο ίδιος ο
σύλλογος.
ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τα κυλικεία και οι χώροι διαφήμισης στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εκμισθώνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου και λειτουργούν μόνο κατά τις ώρες
λειτουργίας των χώρων άθλησης. Προβλήματα ή διαφορές που προκύπτουν επιλύονται με απόφαση
του δημάρχου, των αρμοδίων Αντιδημάρχων ή της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου εφόσον αυτό
κρίνεται αναγκαίο.
2. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό του Δημοτικού χώρου
άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου η Προϊσταμένου του Τμήματος
Αθλητισμού & Νεολαίας.
3. Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια κλπ.)
αρμοδιότητας του Δήμου, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην
οινοπνευματωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο
εστιάσεως και αναψυχής (κυλικείο) και σε καμία απολύτως περίπτωση στους προπονητικούς ή
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.
4. Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους 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 την Ελληνική Αστυνομία.
5. Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και
(ίδιο) σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.
6. Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο, προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα
εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό forum
ιδεών, σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας. Το κάθε
υλικό θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος και τα αναρτά στην
κατάλληλη θέση. Τα αναρτώμενα θέματα είναι με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων και
εκφράζουν αυτούς που τα αναρτούν (ιδιώτες και συλλόγους κλπ)και είναι πάντοτε επώνυμα και
ποτέ ανώνυμα. Ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να τηρεί τα παραπάνω και μόνο σε τυχόν παράβαση
να τα αφαιρεί και να ενημερώνει τους υπεύθυνους-προϊστάμενος του.
7. Οι ασχολούμενοι με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές αγωνιστικές ή γυμναστικές
εκδηλώσεις , καθώς και οι παρακολουθούντες τις -εκδηλώσεις αυτές οφείλουν να τηρούν τις
αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδες .
Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο προϊστάμενος ή ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου ορίζεται ως αρμόδιος με
τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για :α)την απομάκρυνση - απαγόρευση παρακολούθησης
του θεατή, αθλητή, διοικούντων ,μελών , προπονητών ,γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά
σωματεία , αθλητικές ενώσεις .β)την διακοπή αγώνα όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός
λειτουργίας και όταν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων.
8. Όλες οι εγκαταστάσεις διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη και τον Νομικών Προσώπων του και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο.
9. Απαγορεύεται σε επαγγελματίες (Γυμναστές-Προπονητές) η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες έναντι
αμοιβής χωρίς την έγγραφη άδεια του τμήματος Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι παραβάτες θα
αποβάλλονται.
10. Στους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων απαγορεύεται η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
– δράσεων(πάρτι κ.λ.π).
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11. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των
Α.Μ.Ε.Α.
12. Μετά την έναρξη του εκάστοτε αγώνα, εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το
προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
13. Ο Δήμος και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων δε φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια
και τα αποτελέσματα τους που προέρχονται από άτομα που ευρίσκονται στις αθλητικές
εγκαταστάσεις.
14. Ο Δήμος και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν
προσωπικά ατυχήματα ή την υγεία αθλητών, αθλουμένων κ.α. που οφείλουν, είτε ατομικά, είτε σε
περίπτωση ομαδικής άθλησης δια των συνοδών ή και προπονητών να εφαρμόζουν τον παρόντα
κανονισμό καθώς και τους κανόνες ασφαλούς άθλησης, προσέλευσης και αποχώρησης από τις
εγκαταστάσεις.
15. Οι ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι οι οποίοι χρησιμοποιούν δωρεάν τις δημοτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις , δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο τους ερασιτέχνες
αθλητές του που επιθυμούν να μεταγραφούν σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό
σωματείο, στο πνεύμα της καλής συνεργασίας και δεν επιτρέπεται να αξιώνουν οικονομικά ή
άλλου είδους ανταλλάγματα.
AΡΘΡΟ 13
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΛΑΙΑΣ (Δ.Α.Κ)
1. Ιδιώτες
50 €/ώρα
2. Ακαδημίες
10 €/ώρα
3. Ερασιτεχνικά σωματεία με έδρα εκτός 20€/ώρα
ΓΗΠΕΔΟ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ (Οδός Ψελλού)
4.

Ακαδημίες

10 €/ώρα

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α. ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
5. Ακαδημίες
10 €/ώρα
6. Ιδιώτες
40 €/ώρα
ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (Δ.Α.Κ)
7. Ιδιώτες
50 €/ώρα
8. Ακαδημίες
10 €/ώρα
9. Ερασιτεχνικά σωματεία με έδρα εκτός 20€/ώρα



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Ε.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
Γήπεδο τένις
Σύλλογοι, Ακαδημίες 2€/ώρα



Ιδιώτες -Δημότες - Πολίτες : 5€/ώρα
Γήπεδο ποδοσφαίρου 8χ8
1. Ακαδημίες 10 €/ώρα
2. Ιδιώτες
40 €/ώρα
Γήπεδο ποδοσφαίρου 11χ11


Σύλλογοι , Ακαδημίες κ.λ.π 80€ /ώρα
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 Χρήση γηπέδου για Ιδιωτικά σχολεία 80€/ημερησίως (08.00-14.00)
 Δημόσια σχολεία εκτός ορίων του Δήμου 40€/ ημερησίως (08.00-14.00)
Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 (2)



Ακαδημίες
Ιδιώτες

10 € /ώρα
40 €/ώρα

Στίβος
 Ακαδημίες 5 €/ώρα
 Ιδιώτες, είσοδος ελεύθερη κατά τις ώρες 07: 00-15:00 και 19:00-23:00
Οι υπόλοιπες ώρες λειτουργίας διατίθενται σε συλλόγους, ακαδημίες κ. λ. π.
Γήπεδο ποδοσφαίρου Ασβεστοχωρίου 11χ11


Ακαδημίες 10 € /ώρα

Γήπεδο ποδοσφαίρου Χορτιάτη 11χ11
 Ακαδημίες 10 € /ώρα
Γήπεδο ποδοσφαίρου Χορτιάτη 8χ8
3.
4.

Ακαδημίες 10 €/ώρα
Ιδιώτες
40 €/ώρα

Γήπεδο ποδοσφαίρου Φιλύρου 11χ11


Ακαδημίες 10 € /ώρα

Γήπεδο ποδοσφαίρου Φιλύρου 8χ8
5.
6.

Ακαδημίες 10 €/ώρα
Ιδιώτες
40 €/ώρα

Φθορά χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου
Για την αποφυγή εκτεταμένης φθοράς του χλοοτάπητα των γηπέδων Αναλήψεως, Ψελλού, Φιλύρου
και Ασβεστοχωρίου, η επιτρεπόμενη χρήση των γηπέδων φυσικού χλοοτάπητα σύμφωνα με την
υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη διατήρηση του σε καλή φυσική κατάσταση δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 4 ώρες τους χειμερινούς μήνες, τις 8 τους ανοιξιάτικους και το πολύ 12 ώρες τους
θερινούς μήνες εβδομαδιαίως από μια ποδοσφαιρική ομάδα –δηλαδή το πολύ 25-30 άτομα. Όταν
το γήπεδο είναι βρεγμένο η ρήση μειώνεται στο ήμισυ. Ειδικά στις περιόδους με αυξημένες
βροχοπτώσεις η χρήση πρέπει να απαγορεύεται τελείως.
Στις ώρες αυτές θα πρέπει να συνυπολογισθεί ο χρόνος χρήσης για αγώνες.
Τα σωματεία, οι ακαδημίες και λοιποί φορείς που επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων, βάσει προγράμματος, καταβάλλουν το αντίτιμο με τη λήξη του μήνα και θα
παρέχεται άδεια για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τον επόμενο μήνα, διαφορετικά
καταγγέλλεται η συμφωνία.
Οι ιδιώτες θα προκαταβάλλουν το αντίτιμο και το αποδεικτικό είσπραξης του δήμου αποτελεί άδεια
εισόδου.
Όλα οι άλλοι αθλητικοί χώροι διατίθενται αποκλειστικά για τους δημότες ή κατοίκους με ελεύθερη
είσοδο.
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Σύλλογοι οι οποίοι δεν τηρούν ή παρεκκλίνουν των παραπάνω δεσμεύσεων θα επιβαρύνονται με
την αναδρομική επιβάρυνση των ωρών όλης της χρονιάς, με χρέωση 20€/ώρα.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται
κατά περίπτωση με απόφαση αρμόδιου οργάνου.
2.
Όλοι οι αθλητές-χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού
και στις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
ΆΡΘΡΟ 15
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο ανωτέρω κανονισμός μπορεί να συμπληρωθεί για συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις των
οποίων η χρήση σήμερα είναι ελεύθερη χωρίς άλλη ευθύνη του Δήμου πλην αυτών της
καθαριότητας, φωτισμού και συντήρησης τους. Ειδικότεροι κανονισμοί λειτουργίας θα υποβληθούν
προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη.
Ο παρών κανονισμός και το συνημμένο σ' αυτόν τιμολόγιο ισχύουν μέχρι και την τυχόν
τροποποίηση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου .
Οι εισπράξεις από τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, θα εισρέουν και θα
ενισχύουν έναν νέο ΚΑ, ο οποίος θα δημιουργηθεί από το αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής
Υπηρεσίας, και ο οποίος θα διαχειρίζεται αποκλειστικά από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού
Αθλητισμού & Νεολαίας και θα αφορά συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και αγορά
αθλητικού εξοπλισμού αυτών.
Παρακαλούμε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την σχετική με το θέμα εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία εξ’ ολοκλήρου
περιλαμβάνεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα στην εισήγηση αναφέρονται
αναλυτικά το Δ.Σ. εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών
Αθλητικών Εγκαταστάσεων ,όπως αυτός παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο στο
εισηγητικό κομμάτι της παρούσης .
ΚΑΤΑ στο θέμα αυτό ψήφισαν οι ΔΣ Σαριδάκης Ιωάννης και Μόττας Νικόλαος.
Η απόφαση πήρε α.α.
480/27-06-2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ
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